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TÉZISEK MAGYAR NYELVEN

I.

Az értekezésben  a  kortárs  politikatudomány fogalmaihoz kapcsolódva  vetettünk  fel  kérdéseket. 

Célunk az volt, hogy jobban megértsük a gaulle-izmus természetét, jelenbeli szerepét. Célunk volt 

továbbá,  hogy  megvilágítsuk,  milyen  mozgástere,  szerepe,  jelentősége  lehet  a  XXI.  században 

Franciaország politikájában, különösen belpolitikájában a gaulle-izmusnak.

Bemutattuk,  mennyire  nemzeti  hagyomány  a  gaulle-izmus.  Közvélemény-kutatásokkal 

illusztráltuk, hogy a gaulle-izmus és De Gaulle nemzeti mítosznak számít. De Gaulle teljesítménye 

nemcsak  a  többi  francia  elnökhöz  mérhető,  hanem  a  történelemhez  is. E  téren  a tábornok 

megítélését konszenzus övezi, ám elnökként a megítélése valamilyen mértékben mégis mutat bal-

jobb mintázatot. Ezt a neogaulle-izmusok jobboldali beágyazottságával magyaráztuk.

A kortárs  francia  politikában  a  gaulle-izmus  hívószó  és  analógia.  Kezdetben  (Jacques 

Chaban-Delmas – Jacques Chirac korszakában)  elsősorban a jobboldalon belül merült fel a gaulle-

ista  ortodoxia,  a  „ki  az  igazi  gaulle-ista?” kérdése.  Később a politikai  elit  nagy része  elkezdte 

használni  a  gaulle-izmus  és  a  tábornok  szimbólumait,  a  rá  vonatkozó  hivatkozásokat.  E 

hivatkozások – melyek ma is gyakoriak – bizonyítják, hogy a gaulle-izmusnak van relevanciája a 

mai Franciaországban. 

A dolgozat arra vállalkozott, hogy a modern politikatudomány néhány fogalmával (karizma, 

illiberalizmus,  nacionalizmus-patriotizmus)  ütköztetve  a  gaulle-izmus  jelenségét  megkíséreljen 

közelebb kerülni ahhoz, hogy ez a relevancia milyen természetű. Célunk a többnyire ismert tények 

újraértelmezése volt.

II.

A  dolgozat  második  fejezetében  a  megértéshez  és  az  olvasáshoz  alapvetően  szükséges 

információkat  biztosítottuk  az  olvasó  számára,  továbbá  definiáltuk  az  értekezés  tárgyát  képező 

gaulle-izmus fogalmát.

 egy  rövid  irodalmi  áttekintés  során  áttekintettük  azokat  a  magyar  és  idegen  nyelvű 

irodalmakat, amelyekből De Gaulle életpályája, illetve a gaulle-izmus kapcsán tájékozódni 

lehet.  Felhívtuk  a  figyelmet  a  forrásbőségre,  a  szerzői  szerepek (megfigyelő,  résztvevő, 

kutató  stb.)  gyakori  keveredésére,  valamint  arra,  hogy  érdemes  az  angolszász  szerzők 



munkáira  jelentős  mértékben  támaszkodni,  mivel  ők  vélhetően  könnyebben  kivonják 

magukat a francia „nemzeti mitológia” súlya alól, mint a francia szerzők.

 Ezután a Charles de Gaulle életpályájának csomópontjait mutattuk röviden be. Felhívtuk 

arra a figyelmet, hogy a De Gaulle-féle gondolkodás milyen történelmi tapasztalatokra és 

vitákra támaszkodott (első világháború, a harmincas évek védelmi kérdései és vitái, az 1940-

es összeomlás, és annak általa vélt intézményes és belpolitikai okai). Bemutattuk a tábornok 

történelmi teljesítményét mind a háború alatti és utáni francia pozíciók megszerzése terén, 

mind pedig az 1958-as visszatérés utáni elnöki időszakban.

 A dolgozat megértéséhez szükséges volt a neo-gaulle-izmus történetének rövid felrajzolása 

is. Elemeztük a neo-gaulle-ista és jobboldali pártvezetők és elnökök politikáit, dilemmáit, 

pozícióit. Felvetettük azt a kérdést ebben a kontextusban, hogy mennyire tekinthető a gaulle-

izmus szakpolitikailag kötött gondolkodásnak, és amellett érveltünk, hogy a szakpolitikai 

kötöttség alapvetően idegen a De Gaulle-féle gondolkodástól.

 Ilyen  előzmények  után  jutottunk  el  a  gaulle-izmus  jelen  értekezés  céljára  történő 

definiálásához. A lehetséges értelmezések áttekintése után (a tábornok követése, a tábornok 

politikái,  bizonyos  felfogás  Franciaországról  és  a  hatalomról,  bonapartizmus,  katonai 

gondolkodás, populizmus) arra jutottunk, hogy a gaulle-izmus nem más, mint a De Gaulle-i 

gondolkodás  az  életmű  egészét  tekintve,  vagyis  a  tábornok  gondolkodásmódjára  utaló 

fogalom, melynek középpontjában a misztikus Franciaország áll,  illetve annak nagysága. 

Vagyis a gaulle-izmus egy speciálisan francia nacionalizmus. Hangsúlyoztuk ugyanakkor a 

gaulle-izmus „ideológiai ürességét” is Stanley Hoffmann szavaival élve. A gaulle-izmus fent 

ismertetett fogalmától megkülönböztettük a gaulle-ista politika, a neogaulle-izmus, illetve a 

gaulle-izmusok fogalmát, azt is hangsúlyozva, hogy a gaulle-izmus nem azonos a gaulle-

istákkal.

III.

Megállapítottuk, hogy a gaulle-ista mitológiát megalapozó világháborús „nagy tettek” mellett az V. 

köztársaság  intézményrendszere  a  De  Gaulle-i  történelmi  teljesítmény  legfontosabb  eleme.  Így 

szükséges volt annak bemutatása, hogy hogyan érte el De Gaulle, hogy az alkotmány, az ötödik 

köztársaság berendezkedése ügyében létrejöjjön a ma is létező politikai kompromisszum, illetve 

hogy  milyen  kihívások  fenyegetik  napjainkban  az  ötödik  köztársaság  alkotmányára  vonatkozó 

közmegegyezést.

Az  ötödik  köztársaság  kialakulása  megerősítette  azt  a  Vichy-kaland  által  is  szuggerált 

politikai és elitkonszenzust, hogy Franciaország számára a köztársaság a megfelelő berendezkedés, 



és le kell zárni a monarchia és a köztársaság közötti évszázados, időről időre rendszerváltásokba 

torkolló  harcot.  Abban  ugyanakkor  korábban  nem  volt  megegyezés,  hogy  milyen  legyen  a 

köztársaság, s a Charles de Gaulle által javasolt szintézis elsősorban e téren bizonyult rendkívül 

életképesnek. Az elemzés rámutatott az 1981-es mitterrand-i választási győzelem és hivatalba lépés 

jelentőségére, mivel Mitterrand elnöki hatalomgyakorlásával derült ki, hogy az ellenzék az ötödik 

köztársaság rendszerén belül hatalomra tud kerülni, s így alakult  ki a – józan belátásra épülő – 

elitkompromisszum a jelenlegi alkotmány működőképességével és stabilitásával kapcsolatban. 

IV.

Ezután Max Weber karizma-elméletét, majd ezen elmélet segítségével vizsgáltuk, hogy miként vált 

mindennapivá  –  weberi  értelemben  –  a  gaulle-ista  karizma.  Külön  vizsgáltuk  a  gaulle-izmus 

viszonyát  a  törvényességhez,  a  rendkívüliséghez,  és  feltettük  a  kérdést,  hogy milyen formában 

igazolódott be a tábornok karizmája. Az elemzés során kitértünk arra, hogy hogyan gondoskodott a 

tábornok  az  alkotmánya,  illetve  a  mozgalma  túléléséről  –  utóbbi  esetben  elsősorban  Georges 

Pompidou  miniszterelnök  segítségével.  Tisztáztuk  továbbá,  hogy  a  közvetlen  választásnak 

köszönhetően 1962 után elsősorban procedurális-legális legitimációval rendelkeznek a mindenkori 

francia elnökök. Ebben a fejezetben tárgyaltuk azt is, hogy Sudhir Hazareesingh friss kutatásaiból 

mit  tudhatunk  meg  a  gaulle-ista  mítosz-kreálás  hátteréről,  vagyis  arról,  hogy  a  karizma 

mindennapivá válása mennyire volt a karizma mindennapivá változtatása.

V.

Az értekezésben weberi karizma-elmélet után vizsgáltuk a gaulle-izmus viszonyát a Fareed Zakaria 

által bevezetett illiberális demokrácia fogalomhoz. E fejezetben elsősorban a gaulle-ista politikai 

praxis, a korábban részletesen bemutatott De Gaulle-i intézményi hagyaték volt érdekes számunkra. 

Kiemeltük, hogy a hatvanas-hetvenes évek demokrácia-indexei és adatbázisai, valamint az a tény, 

hogy Fareed Zakaria a jakobinus rezsimet tételezte az első illiberális demokráciának, indokolttá 

teszik a kérdésfeltevést. Az elemzés során rámutattunk, hogy a zakariai fogalom és a gaulle-ista 

rezsim  ütköztetésekor  a  hasonlóságok  valóban  jelentősek,  így  a  hatvanas  évek  Franciaországa 

minden  bizonnyal  illiberális  demokrciának  tekinthető.  Ugyanakkor  aláhúztuk,  hogy  ennek  az 

elemzésnek a fejlődés és a változások irányát is figyelembe kell vennie, hiszen egyes álláspontok 

szerint  az  illiberális  demokrácia  állomás  is  lehet  a  liberális  demokrácia  felé  vezető  úton. 

Franciaországban értelmezésünk szerint ez történt: a De Gaulle-korszakban éppen a joguralom és a 

liberális alkotmányosság szempontjából történtek fontos előrelépések (például az alkotmánybíróság 



létrehozása, ami a parlamenti szuverenitás korában – tudniillik La loi est l'expression de la volonté  

générale1 – elképzelhetetlen intézmény lett volna). Az elemzés mindenesetre megmagyarázza, hogy 

mi  az  oka  annak,  hogy  elsősorban  illiberális  demokráciákat,  vagy  az  illiberalizmus  hívószavát 

felvállaló politikai vezetőket hasonlítanak – a francia elnökök mellett – igen gyakran a tábornokhoz 

és politikai gyakorlatához.

VI.

A soron  következő  kérdés  arra  volt  kíváncsi,  hogy  mekkora  a  szuverenista,  gaulle-ista  mítosz 

kortárs  jelentősége. Ebben  a  fejezetben  vizsgáltuk  Emmanuel  Macron  újonnan  megválasztott 

francia köztársasági elnök személyét, mivel évtizednyi kihagyás után olyan elnök került ismét az 

Élysée-palotába,  aki  mandátuma  kezdetén  láthatóan  követni  kívánta  a  De  Gaulle-i  elnöki 

szerepfelfogást. Vizsgáltuk továbbá, hogy a macroni „se nem jobb, se nem bal” kísérlet mennyiben 

hasonlít a tábornok stratégiáira. Foglalkoztunk azzal a kérdéssel is, hogy milyen közös politikai 

érdek köti  össze Emmanuel Macront Marine Le Pennel az újonnal alakuló, s talán 2017 után a 

francia politikában dominánssá is váló globális / lokális, mobil / nem mobil törésvonal kapcsán. 

Felvázoltuk ennek az új, globális-lokális törésvonalnak a természetét, melyet mind Macron, mind 

pedig  Le Pen ki  kívánnak építeni  és  tartóssá  kívánnak  tenni.  Felvetettünk  néhány  szempontot, 

amelyek arra mutatnak, hogy a szuverenizmus és az újjáéledő nacionalizmus korában a De Gaulle-i 

mérsékelt, pragmatikus patriotizmus ismét aktuális eszmének tűnik.

VII.

A dolgozat  a  továbbiakban  két  kérdéskörben  kívánt  hozzájárulni  a  gaulle-izmussal  kapcsolatos 

tudományos vitákhoz. 

 Egy esettanulmányban vizsgáltuk a széles körben elterjedt – és az érintett által is tudatosan 

használt, táplált – Orbán Viktor–De Gaulle összehasonlításokat, a két politikus felfogását, 

stílusát  (nagyság,  antiliberalizmus,  antiparlamentarizmus,  legitimáció,  alkotmányozás, 

történelemszemlélet szempontok alapján). Az elemzésben kiderült, hogy az összehasonlítás 

kifejezetten  hasznos,  amennyiben  finomítja  és  árnyalja  tudásunkat,  mivel  minden  egyes 

összehasonlítási ponton kimutathatók érdemi és fontos különbségek is.

 A dolgozat  függelékében azt  a  kérdést  tettük  fel  és  a  válaszoltuk,  hogy melyek azok a 

kutatási  helyek,  egyesületek,  közösségek,  illetve  pártok,  amelyek  gaulle-istának  tartják 

magukat,  és  a  2010-es  évek  elején  léteztek,  valamiféle  befolyást  gyakoroltak  a 

1 A törvény az általános akarat megnyilvánulása.



franciaországi kutatásban, gondolkodásban, esetleg pártpolitikában. A szervezeteket kutatás 

– civil szféra – pártpolitika csoportosítás szerint mutattuk be.

Ha igaz az, hogy a XXI. század a nemzeti szuverenitás, identitás megtartása és ápolása iránti igény 

feléledésével indul, szemben a XX. század végi globalizációval, akkor a gaulle-ista, pragmatikus, 

nyitott patriotizmus felélesztése, ezen attitűd alkalmazása gyümölcsöző és előremutató dolog lehet. 

Ugyanis  a  gaulle-izmus  egyik  legbiztosabb  jellemzője  a  nemzetállamhoz,  mint  a  nemzetközi 

kapcsolatok  és  az  emberi  együttélés  alapvető,  létező  egységéhez  való  ragaszkodás,  illetve  a 

nemzetállam mint  létező emberi  közösség elfogadása,  ami ismét  aktuális  politikai  kérdés.  Nem 

véletlen,  hogy  az  elmúlt  években,  évtizedekben  gyakran  a  szuverenizmus  koncepciójával 

azonosították  a  gaulle-izmust,  akkor  is,  amikor  ez  meglehetősen  leegyszerűsítőnek  tűnt.  Mint 

azonban  a  láthattuk,  ezen  túlmenően  a  gaulle-ista  gondolkodásnak  nincsenek  megkerülhetetlen 

tartalmi elemei, a haza nagyságának a célja és az ehhez szükséges pragmatizmus a fő jellemzője. 

Úgy  tűnik  továbbá,  a  perszonalizálódó  modern  politikában  is  szükség  van  nemcsak  vezetésre, 

vezetőkre is, márpedig a De Gaulle-i hagyomány ebben a kérdésben is eligazíthat bennünket.



THESES IN ENGLISH LANGUAGE

I.

In the dissertation we contemplated questions  related to the concepts  of contemporary political 

science.  Our  goal  was  to  better  understand  the  nature  of  the  Gaullist  myth  and  its  role  in 

contemporary France. Our goal was also to clarify the scope, role and significance of Gaullism in 

the XXI. century. We demonstrated that Gaullism was a French “national myth” which is illustrated 

by public opinion poll results. Charles de Gaulle's historic performance is not only comparable to 

the performance of other French presidents, but also to history itself.  In this  area, the general's  

perception is consensual. However, as a president, his evaluation still shows a left-right pattern. 

This is explained by the right-wing embedding of Neo-gaullism. In contemporary French politics, 

Gaullism is also a buzzword and an analogy. The problem of Gaullist orthodoxy was first raised in 

the era of Jacques Chaban-Delmas and Jacques Chirac. "Who is a genuine Gaullist”? Later, much of 

the  political  elite  began  to  use  the  symbols  of  Gaullism and  references  to  the  General.  These 

references, which are still common, prove that Gaullism is still relevant in today's France.

The dissertation attempted to confront some concepts of modern political science (charisma, 

illiberalism, nationalism-patriotism) with the Gaullist phenomenon in order to better understand the 

nature of this Gaullist relevance. Our goal was to reinterpret known facts through the lens of said 

concepts. 

II.

In the second chapter of the dissertation, we provided the reader with the necessary information for 

understanding and reading. We also defined the concept of Gaullism .

 In a brief literature review, we reviewed the relevant literature in Hungarian and foreign 

languages from which the reader can learn about De Gaulle's career and Gaullism. We drew 

attention to the abundance of resources, to the frequent melange of author's roles (observer, 

participant, researcher, etc.) and to the desirability of relying heavily on the work of Anglo-

Saxon authors, for they are more likely to distance themselves from the weight of the French 

"national mythology" than French authors. 

 Then, we briefly presented the nodes of Charles de Gaulle's career. We drew attention to the 

historical  experiences  and  debates  that  influenced  De  Gaulle's  thinking  (World  War  I, 

defense issues and debates of the thirties,  the collapse of 1940 and the institutional and 

internal political reasons that led to it). We presented the general's historical performance in 



terms of gaining wartime and post-war positions, then during his tenure as French president 

between 1958 and 1969. 

 It was also necessary for us to present a short history of Neo-gaullism. We analyzed the 

policies,  dilemmas,  and  positions  of  Neo-gaullist  and  right-wing  party  leaders  and 

presidents. In this context, we raised the question whether concrete policy positions are an 

inherent part of Gaullism or not, and we argued that strictly predefined policy positions are 

fundamentally alien to the General’s thinking.

 Then, we defined Gaullism for the purpose of this dissertation. After reviewing the possible 

interpretations (following the General, the General's policies, a certain idea of France and 

power, Bonapartism, military thinking, populism), Gaullism is considered as De Gaulle's 

personal thinking and approach, as demonstrated during his whole career. Gaullism is the 

General's mindset, which focuses on the mystical France and its grandeur. That is, Gaullism 

is a French nationalism. At the same time, we also emphasized the "ideological emptiness" 

of  Gaullism,  as  Stanley  Hoffmann  rightly  noted.  From the  above-described  concept  of 

Gaullism, we distinguished the concept of Gaullist policies, Neo-gaullisms, and Gaullisms. 

We also emphasized that “Gaullism” is not the same thing as “Gaullists”.

III.

We found that, besides the "great deeds" of World War II, which founded the Gaullist mythology, 

the institutional system of the Fifth Republic is the most important element of De Gaulle's historical 

performance. Thus, it was necessary to show how De Gaulle achieved the political compromise that 

still  exists  around  the  constitution.  Also,  we  raised  the  question:  what  challenges  does  the 

constitution of the Fifth Republic face today? The creation of the Fifth Republic confirmed the 

political  and elite  consensus  (established after  Vichy)  that  the Republic  is  the right  system for 

France, and that the centuries-old war between the monarchy and the Republic must end. However, 

there was no agreement as to the concrete system of government, and the synthesis proposed by 

Charles  de  Gaulle  proved  to  be  particularly  viable  in  this  area.  The  analysis  highlighted  the 

importance of the 1981 Mitterrand election victory, as Mitterrand's presidential exercise revealed 

that the opposition could also come to power under the constitution of the Fifth Republic. Thus, an 

institutional  compromise  was  possible  based  on  common  sense,  the  idea  of  functionality  and 

stability.

IV.

We then  examined  Max Weber's  theory  on  charisma,  and how the  Gaulle’s  personal  charisma 



became routinized in the Weberian sense. We investigated the relationship between Gaullism to 

legality and exceptional situations, and asked how the charisma of the General was verified. We 

discussed how the general was responsible for the survival of his constitution and movement – in 

the latter case, primarily with the help of Prime Minister Georges Pompidou. We also clarified the 

fact that thanks to the direct election of the president from 1965 onward, French presidents possess 

a legal type of legitimacy. In this chapter we also discussed what we could learn from the recent 

research published by Sudhir Hazareesingh about the background of the Gaullist  myth-crafting. 

Namely, how the routinization of charisma and the myth-creation was also a deliberate action on 

behalf of the General and those around him.

V.

Secondly,  we examined the relationship of Gaullism with the concept of illiberal  democracy as 

introduced  by  Fareed  Zakaria.  In  this  chapter,  the  Gaullist  political  practice,  De  Gaulle's 

institutional legacy, described in detail above, was of paramount interest to us. We emphasized that 

the democracy indexes and databases of the sixties and seventies, as well as the fact that Fareed  

Zakaria claimed the Jacobin regime as the first illiberal democracy, justified our inquiries. During 

the analysis, we pointed out that the similarities between the Zakarian concept and the Gaullist 

regime are really significant, so France in the 1960s was certainly an illiberal democracy. At the 

same  time,  we  underlined  that  this  analysis  should  also  take  into  account  the  direction  of 

development and change, as, according to some positions, illiberal democracy can also be a path, a 

stepping stone to liberal democracy. In France, according to our interpretation, this is exactly what 

happened: in the De Gaulle era development was precisely happening in terms of rule of law and 

liberal constitutionalism (for example, with the creation of a constitutional court, which would have 

been an unimaginable institution in the classical age of parliamentary sovereignty). In any case, the 

analysis explains the reason why illiberal democracies or political leaders who take on the call of 

illiberalism – besides all the French presidents – are routinely compared to the General and his 

political practice.

VI.

The third main question was related to the contemporary significance of sovereignty and of the 

Gaullist myth. In this chapter, we examined the personality of Emmanuel Macron, the newly elected 

French President. After 2007, a president, at the beginning of his mandate at least, seemed to wish 

to establish a presidential role following De Gaulle’s example. We examined the extent to which 



Macron’s “neither right nor left” experiment resembles the strategies of the General. We also dealt 

with the question of the common political interest that Emmanuel Macront and Marine Le Pen has 

in relation to the emerging cleavage of global vs. local or  mobile vs. non-mobile. We outlined the 

nature of this new global-local cleavage that both Macron and Le Pen want to build on and make 

durable.  We also  raised  some aspects  that  show that  in  the  era  of  sovereignty  and the  revival 

nationalism,  De  Gaulle's  moderate,  pragmatic  patriotism  seems  to  be  an  actual  idea  again.

VII.

The dissertation, furthermore, wanted to contribute to scientific discussions on Gaullism with two 

other analyses.

 In a case study, we examined the widely – and also  consciously – used Orbán Viktor-De 

Gaulle  comparison,  the  politics  and  leadership  style  of  the  two politicians  (in  terms  of 

grandeur,  anti-liberalism,  anti-parliamentarianism,  legitimacy,  constitutionality,  and 

historical  approaches).  The analysis  revealed  that  comparisons  are  particularly  useful  to 

refine our knowledge, as there are significant and important differences at each comparison 

point.

 In the appendix to the dissertation, we asked and answered which are the research sites, 

associations, communities or parties that consider themselves to be Gaullists, that have some 

influence in French research activities, thinking, or party politics. The organizations were 

presented  according  to  the  research  -  civil  sphere  -  party  politics  division.

It seems that the XXI. century begins with the revival of the idea of national sovereignty, the 

need for retaining and nurturing identity. During the era of globalization, the approach of De 

Gaulle’s  pragmatic,  open patriotism, the use of his  attitude can be fruitful and forward-

looking. One of the most secure characteristics of Gaullism is the attachment to the nation 

and its unity in international relations, and the acceptance of the nation-state as an existing 

human community. Today, this is once again a political issue. It is no coincidence that in 

recent years, decades, the politics of De Gaulle has often been identified with the concept of 

sovereignty,  even when it  seemed  quite  simplistic.  However,  as  we have  seen,  Gaullist 

thinking has no obligatory elements of content, save the greatness of the homeland and the 

pragmatism required to achieve this. It also seems that not only leadership, but also leaders 

are needed in personalized contemporary politics. The De Gaulle tradition can also guide us 

on that issue.
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I. BEVEZETÉS: A TÉMA RELEVANCIÁJA ÉS A DOLGOZAT 

CÉLJA

I. 1. De Gaulle és a gaulle-izmus: egy nemzeti mítosz

A gaulle-izmus a XX. századi francia politika legegyedibb jelensége. Olyan eszméről van szó, amely 

két alkalommal is sikeresen, méghozzá alapjaiban formálta át a francia politikai erőviszonyokat, és 

amely presztízséből, az „alapító” tekintélyéből és történelmi nagyságából következően mércét állított a 

XX. század végi és a XXI. eleji francia politika számára. A De Gaulle-i1 örökség egy jelentős része 

mára a francia politikai kultúra alapvető részévé vált, gondolva itt az intézményekre, vagyis az ötödik 

köztársaság alkotmányára,  az elnöki szerepfelfogásra,  a francia diplomácia attitűdjére az európai,  a 

nemzetközi színtéren („grandeur”), és nem utolsósorban természetesen az európai integráció melletti 

elkötelezettségre (amely ha nem is mindig pontosan úgy és abban a keretben, ahogy De Gaulle akarta 

és képzelte, de sok szempontból ma is szolgálja azokat a francia érdekeket, amelyek miatt egyáltalán 

létrejött2).  A gaulle-ista  gondolat  egyes  alapelemei  tehát  mára túlnőttek a szűk  gaulle-ista politikai 

kultúrán,  és  a  francia politikai  kultúra  részeivé  váltak3.  Természetesen  nem  feszültségek  nélkül: 

gyakoriak az arról szóló viták, elsősorban a jobboldalon, hogy egy-egy adott lépés teljes egészében a 

gaulle-ista  hagyományba  illeszkedik-e  vagy  sem4,  ami  természetesen  logikusan  következik  mint 

vitatéma  a  gaulle-izmus  szakpolitikai  pragmatizmusából  és  rugalmasságából.  Különösen  a 

külpolitikával  és  az  Európa-politikával  kapcsolatban  igaz  ez:  a  tábornok  életműve  ezen  a  téren  – 

legalábbis ha merev gaulle-ista doktrínát és nem gaulle-ista alapelveket keresünk a munkásságában5 – 

1 A francia nyelvtani szabályok szerint Charles de Gaulle családnevét az alábbi formában kell írni: de Gaulle. A 
továbbiakban azonban következetesen a magyar nyelvérzék számára kellemesebb De Gaulle formát alkalmazzuk.

2 Az már más kérdés, hogy Franciaország teljes egészében kihasználja-e a rendelkezésére álló lehetőségeket. 
Álláspontunk szerint az Hollande-években kevésbé: SOÓS, Eszter Petronella (2014), Két év Hollande-iában. Eszzék 
François Hollande Franciaországáról, Europa Varietas Intézet, Budapest. 

3 Erről ír: PETITFILS, Jean-Christian, Le gaullisme, Presses Universitaires de France, Que sais-je?, 1981., és 
HAZAREESINGH, Sudhir, In the Shadow of the General. Modern France and the Myth of de Gaulle. New York, 
Oxford University Press, 2012.

4 A gaulle-ista mozgalom történetéhez, a belső vitákhoz lásd: BERSTEIN, Serge, L'histoire du gaullisme, Éditions Perrin, 
2012. 

5 A tábornok katonaember volt, aki tudta, hogy a taktika rugalmasan változhat, a körülmények ismeretében (lásd például 
Algéria esetét, ahol De Gaulle álláspontváltása gyakorlatilag a nyilvánosság előtt zajlott). Sőt, De Gaulle korai 
életművéből azt is tudjuk, hogy mennyire ellenezte az előre meghatározott taktikákat (lásd a Maginot-vonallal szembeni 
kitartó tiltakozását). Akik tehát egy szakpolitikai lista alapján igyekeznek definiálni a gaulle-izmust, azok a De Gaulle-i 
rugalmas gondolkodás lényegétől lépnek el. 
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ellentmondásos.  A tábornok  Európához  kötődő  nézetrendszere  sokkal  árnyaltabb  volt,  mint  ami  a 

köztudatban („nemzetek Európája”) elterjedt6.

A gaulle-ista hagyomány így eszmei értelemben nehezen lokalizálható, tartalma pedig nehezen 

definiálható.  Hozzáadva  mindehhez  a  De  Gaulle-korabeli  gaulle-isták  sokszínűségét,  csatlakozási 

indokaik  különbözőségét7,  láthatóvá  válik,  hogy  a  gaulle-izmus  nem  egységes,  hanem  sokszínű 

mozgalom, ahol gaulle-istának lenni kis túlzással azt jelenti, hogy annak valljuk magunkat (ehhez a 

problematikához  lásd  a  későbbiekben  meghatározott  gaulle-izmus  definíciókat).  Ahogy  –  Schlett 

Istvántól  parafrazeálva8 –  nehéz  megmondani,  hogy  ki  az  „igazi  konzervatív”,  azt  is  nehéz 

megmondani,  hogy ki az „igazi gaulle-ista”. Elegendő az,  ha feltételezzük, hogy gaulle-ista az, aki 

gaulle-istának  vallja  magát.  Még  annak  tudatában  is  elegendő,  ha  tudjuk:  a  politikusok  szívesen 

hivatkoznak lépten-nyomon De Gaulle-ra, hogy sütkérezhessenek a nagysága fényében. Összességében 

azonban számos érv szól amellett, hogy gaulle-izmus helyett inkább gaulle-izmusokról beszéljünk9.

René Rémond történész a franciaországi jobboldalakról szóló klasszikus munkájában a francia 

jobboldal bonapartista hagyományába sorolja a gaulle-izmust10. Pierre Rosanvallon szerint viszont a 

francia politikai kultúra maga sem más, mint „fertőtlenített, megédesített bonapartizmus”. Mint írja: „A 

fenti vizsgálódások alapján a bonapartizmus a francia politikai kultúra lényegének tekinthető. Ebben  

akarták ugyanis összeolvasztani a racionalizáló állam kultuszát és az egységes nép színre vitelét. […]  

A köztársaság politikai kultúrája bizonyos értelemben fertőtlenített, megédesített bonapartizmus.”11  Az 

„egységes nép színrevitele” ugyanakkor nem egyszerűen populista hívószó a gaulle-izmusban, hanem 

egyenesen a gaulle-izmus központi problémája és kihívása. A gaulle-izmus ugyanis reálisan felismeri, 

hogy az egységes nép valójában nem létezik (hiszen minden emberi társadalom érdek- és értéktagolt). 

De fogadjuk most el feltételek nélkül Rémond állítását, és azt, amit Rosanvallon ír! Mi következik 

6 De Galle Európa-politikájához lásd:  TÜRKE, András István, Charles de Gaulle Európa-poitikája. Az európai 
integráció konföderatív alternatívája, Europa Varietas Intézet, Budapest, 2013.

7 Bár az ún. szociális vagy baloldali gaulle-izmusról sokat beszélünk, érdemes megemlíteni a gaulle-izmus jobboldali 
radikálisait is, akikre gyakran kevesebb figyelem irányul, pedig konfliktusaik legalább annyira érdekesek, mint a 
baloldali gaulle-isták sorsa. Lásd pl.: AUDIGIER, François, „Le gaullisme d'ordre des années 68”, Vingtième Siècle. 
Revue d'histoire, 2012/4 (N° 116), p. 53-68.

8 Ehhez lásd például: SCHLETT, István: Mi a konzervativizmus mint politikai pozíció – adott helyen, adott időben?, 
http://www.xxszazadintezet.hu/index.php?011572&d=1. 

9 Hogy a gaulle-izmus sokszínű és korántsem egységes mozgalom; hogy fókusza korszakról korszakra, generációról 
generációra változik, természetesen nem saját és nem is új felismerés. A jelen fejezet elsősorban azzal kíván 
hozzájárulni az erről szóló értelmezési munkához, hogy bemutatja a kortárs gaulle-izmusok fő megjelenési tereit. A 
gaulle-izmus korszakainak elemezéséhez lásd: BERSTEIN, op. cit.

10 RÉMOND, René, Les droites en France, Aubier, 1982.
11 ROSANVALLON, Pierre: „A francia „illiberalizmus” alapjai és problémái”, ROSANVALLON, Pierre, Civil 

társadalom, demokrácia, politikum. Történelmek és elméletek. Válogatott tanulmányok, Napvilág Kiadó, Budapest, 
2007, pp. 123-124.
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mindebből? 

Amennyiben a gaulle-izmus a bonapartizmus hagyományába illeszkedik, a bonapartizmus pedig 

a köztársaság politikai kultúrájának lényegi eleme, abból logikusan következik, hogy a gaulle-izmus 

maga is a francia politikai kultúra lényegi eleme. Azt is tudjuk, hogy a gaulle-izmus, a De Gaulle-i 

mítosz olyan tudatosan épített nemzeti mítosz is, amely mára része a francia kollektív tudásnak12. A 

nemzeti  mítosz  jellemzője,  hogy  széles  körben  elfogadják,  inkább  előnyeit,  mint  hátrányait 

hangsúlyozzák  a  közbeszédben13,  s  a  közvéleményben  megfigyelhető  a  szinte  egységesen  pozitív 

megítélés. Ez a tézis áll a gaulle-izmusra is. Ezt mutatják az elmúlt évtizedben született közvélemény-

kutatások, illetve a róluk szóló beszámolók14. Nézzünk pár vonatkozó példát, méghozzá a publikálás 

időrendjében!

Egy  Sofres-felmérés  1980-ban,  vagyis  De  Gaulle  tábornok  halálának  a  tizedik  évfordulója 

alkalmából megkérdezte a franciákat,  hogy mit gondolnak róla és a tevékenységéről15.  26% szerint 

nagyon pozitívan, 55% szerint pedig meglehetősen pozitívan értékelhető a tevékenysége. 37% szerint 

nagy személyiség volt, 31% pedig úgy vélte, hogy egyenesen a francia történelem élvonalába tartozik a 

személye (már ekkor 31% gondolta így,  s  mint  később látni  fogjuk, az idő múlásával még többen 

fogják így látni).

2006-ban  két  intézet  is  megkérdezte,  hogy  kit  tartanak  a  franciák  a  köztársaság  legjobb 

elnökének. A Sofres-nél 39% De Gaulle-t említette, 30% pedig Mitterrand-t; pár nappal előtte a CSA 

viszont azt mérte, hogy 35% Mitterrand-t, De Gaulle-t pedig 30% tartja a legjobb elnöknek16. 2009-ben 

a  BVA intézet  mérésében17 viszont  azt  kérdezték  a  franciáktól,  hogy az  ötödik  köztársaság  elnöki 

mennyire voltak jó elnökök. Ekkor a megkérdezettek 87%-a mondta azt, hogy Charles de Gaulle jó 

vagy  nagyon  jó  elnök  volt,  miközben  Georges  Pompidou-ról  74%,  François  Mitterrand-ról  67% 

gondolta ugyanezt. Jacques Chirac ugyanebben a mérésben 60%-ot ért el, Valéry Giscard d’Estaing 
12 HAZAREESINGH, Sudhir, In the Shadow of the General. Modern France and the Myth of de Gaulle. New York, 

Oxford University Press, 2012.
13 Vannak azonban ellenpéldák is. A gaulle-ista mitológia hátrányait kritizálja például TENZER, Nicolas, La face cachée 

du gaullisme, Hachette Littératures, Paris, 1998.
14 A Google keresőjében a „sondage De Gaulle” kifejezésre kerestünk, és az első 50 találatot tekintettük át, forráskritikát 

gyakorolva, vagyis az ismert és megbízható szerkesztőségek beszámolóit, kutatóintézetek anyagait átengedve a szűrőn. 
A Google keresőjébe ezután a „sondage gaullisme” keresőkifejezést is beírtuk, és ismét az első 50 találatot tekintettük át 
hasonló módszerrel.

15 Le Monde, „Un sondage "Histoire-Magazine" - Sofres 80 % DES FRANÇAIS JUGENT POSITIVE L'ACTION DE DE 
GAULLE”, LeMonde.fr, 1980. október 28., http://www.lemonde.fr/archives/article/1980/10/28/un-sondage-histoire-
magazine-sofres-80-des-francais-jugent-positive-l-action-de-de-gaulle_3073020_1819218.html. 

16 La Dépêche du Midi, „Mémoire. Mitterrand / De Gaulle : la guerre des sondages”, La Dépêche du Midi, 2006. január 
5., https://www.ladepeche.fr/article/2006/01/05/28651-memoire-mitterrand-de-gaulle-la-guerre-des-sondages.html. 

17 L’Obs, „Charles de Gaulle, ex-président préféré des Français”, L’Obs, 2009. november 4., https://www.nouvelobs.com/
politique/20091104.OBS6765/charles-de-gaulle-ex-president-prefere-des-francais.html. 
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pedig 54%-ot.

A legbeszédesebb, hogy 2010-ben a TNS-Sofres adatai azt mutatták, hogy a megkérdezettek 

70%-a szerint a tábornok volt a francia történelem legjelentősebb személyisége. Napóleon és Nagy 

Károly a maguk 38, illetve 34%-ával jócskán lemaradtak tőle. Érdekesség, hogy ebben a mérésben a 

gaulle-izmusra is rákérdeztek, s a válaszadók 67%-a azt mondta, nehezen tudná definiálni, hogy mit 

jelent a gaulle-izmus18. 2011-ben azt kérdezte az Ifop, hogy melyik elnök változtatta meg a leginkább 

Franciaországot. 45% De Gaulle nevével válaszolt, ugyanakkor az idősebbek inkább mondták ezt, mint 

a fiatalabbak. Az idősebbeknek a de gaulle-i teljesítményről több személyes és közvetlen emlékük van, 

mint a most középkorú fiatalabbaknak, akik viszont a Mitterrand-korszakban szocializálódtak, s ez az 

adatokban is látható volt19.

2014-ben ugyancsak a BVA intézet mérte20, hogy kit tartanak, kit tartottak a franciák legjobb 

köztársasági  elnöknek az ötödik köztársaságban.  Ekkor már Nicolas  Sarkozy és François  Hollande 

személye  is  részese  lett  a  mérésnek.  A franciák  36%-a  itt  is  De  Gaulle-t  nevezte  meg  a  legjobb 

elnöknek, aki megelőzte Mitterrand elnököt (27%), Nicolas Sarkozy-t (10%), Giscard d’Estaing-t és 

Chiracot  (8-8%),  iletve  Georges  Pompidou-t  (7%).  Hollande  elnököt  mindössze  a  megkérdezettek 

0,5%-a tartotta az ötödik köztársaság legjobb elnökének. (Különösen érdekes nyugtázni, hogy Georges 

Pompidou megítélése mennyire eltér ebben a mérésben, mint a korábban bemutatottban, ahol azokat a 

válaszokat vonták össze, akik azt mondták, nagyon jó, vagy jó elnök volt). A baloldaliaknál egyébként 

Mitterrand volt ekkor a legjobb elnök (62%), míg De Gaulle „csak” 21%-ot kapott; a jobboldaliaknál 

viszont 48%-ban vezetette a listát. Ez természetesen utal arra a tényre, hogy a gaulle-izmus, minden 

pártok feletti ambíciója ellenére a francia jobboldali hagyományokba illeszkedik, amennyiben a René 

Rémond által  bonapartizmusnak nevezett  hagyomány is  jobboldali  hagyomány.  A neo-gaulle-izmus 

továbbá a hetvenes évektől kezdve fel  is adta azt a „pártok feletti ambícióját”,  amelyet Charles de 

Gaulle még hangsúlyozott, illetve sikeresen meg is valósított, így a hetvenes évektől kezdve a neo-

gaulle-izmus lett a jobboldal egyik domináns mozgalma Franciaországban. Ez a tény retrospektíve is 

befolyásolhatta a megkérdezettek véleményét a tábornok történelmi-politikai teljesítményéről.

Amikor 2015-ben az Ifop kutatói azt kérdezték21, hogy ki volt a legszimpatikusabb köztársasági 
18 Le Parisien, „Sondage : loin devant Napoléon et Charlemagne”, LeParisien.fr, 2010. november 8., 

http://www.leparisien.fr/loisirs-et-spectacles/sondage-loin-devant-napoleon-et-charlemagne-08-11-2010-1140679.php. 
19 „Sondage : De Gaulle a changé la France”, LeParisien.fr, 2011. május 7., http://www.europe1.fr/politique/sondage-de-

gaulle-a-change-la-france-531233. 
20 Le Parisien, „Sondage : Hollande, le moins bon des présidents de la Ve République”, Le Parisin, 2014. május 17., http://

www.leparisien.fr/politique/sondage-hollande-le-moins-bon-des-presidents-de-la-ve-republique-17-05-2014-
3849067.php. 

21 Le Point, „Sondage : Jacques Chirac, le président le plus sympathique”, LePoint.fr, 2015. április 22., 
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elnök, akkor „másfajta” eredmények születtek. Jacques Chirac-ot tartották a leginkább szimpatikusnak 

az emberek (33%), Mitterrand (21%) előtt,  és jócskán megelőzve De Gaulle-t,  aki itt  csak 17%-ot 

kapott. Ez egy érdekes mérés abból a szempontból, hogy alátámasztja mindazt, amit a vezetésről a 

tábornok  gondolt:  a  Le  fil  de  l’épée  (A kard  éle) című  könyvében  ő  maga  jegyzi  meg,  hogy  az 

érdemeseket a stílusuk miatt (!) nem mindig szeretik, nem mindig részesítik előnyben22. Úgy tűnik, De 

Gaulle ezt jól látta, és így vannak ezzel a franciák is: elismerik a tábornok történelmi nagyságát és 

teljesítményét, de a személyes szimpátiájukat másnak tartogatják. S valóban, a vezetés természetéről e 

korai kötetében alaposan elgondolkodó, nagy tekintéllyel, illetve metsző, cinikus humorral rendelkező 

De Gaulle rendkívül zárkózott,  a magánéletét védő, a „vezetettektől” elkülönülő politikai perszónát 

alakított ki magának, amely inkább épített történelmi teljesítményére és hivatali tekintélyére, mintsem a 

magánemberi,  vagy  általános  emberi  kvalitásaira.  Személye  inkább  volt  paternalisztikus  és 

monarchikus, mintsem közvetlen és barátságos. Életrajzai szinte kivétel nélkül azt sugallják, hogy a 

tábornok az a  típusú vezető volt,  akitől  –  hogy gyakran emlegetett  politikai  és  kampány-szakértői 

közhelyeket említsünk – hivatali évei alatt vett volna használt autót az ember, de az már nem biztos, 

hogy sörözni is elhívta volna (bizalom és tekintély vs. „olyan pasi, mint mi”).

2016 márciusában a BVA munkatársai23 azt a kérdést tették fel a franciáknak, hogy kik voltak 

azok a férfiak és nők, akik a leginkább hatással voltak a francia történelemre. A nők között (sorrendben 

59,8;  59,2;  és 48,6%-kal)  Marie  Curie,  Simone Veil24,  továbbá Jeanne d’Arc lettek a  legfontosabb 

történelmi szereplők,  a  férfiak között  viszont  De Gaulle,  Napóleon és  XIV. Lajos kerültek az élre 

(sorrendben 59,3; 45,2; illetve 30,3%-kal).  A férfiak és a nők különválasztása a kérdésekben olyan 

szempontból érthető, hogy ha nem így tették volna fel a kérdéseket, valószínűleg egy meglehetősen 

maszkulin  lista  jött  volna  ki  eredményként.  Ugyanakkor  azon  ténylegesen  lehet  vitatkozni,  hogy 

évszázados  távlatban  Marie  Curie  és  Simone  Veil  történelmi  teljesítménye  –  nagyszerű  érdemeik 

elismerése  mellett  –  valóban  vetekszik-e  a  tábornokéval,  vagy  akár  Napóleonéval.  Az  értékelés 

http://www.lepoint.fr/politique/sondage-jacques-chirac-le-president-le-plus-sympathique-22-04-2015-1923394_20.php. 
22 DE GAULLE, Charles, Le fil de l’épée, Librairie Plon, 1971, p. 49. 
23 BVA, Observatoire de la vie quotidienne des Français – Les Français et l’histoire, 2016. március 5., 

https://issuu.com/journalpresseocean/docs/presse_regionale_-_observatoire_vie. ,
24 Simone Veil nagy tekintélyű holokauszt-túlélő, jogász, jobboldali liberális, orléanista politikus, többszörös miniszter. 

Miniszteri megbízatásai közül a legjelentősebb az, amikor Valéry Giscard d’Estaing köztársasági elnök (1974-1981) a 
hivatalba lépése után egészségügyi miniszternek nevezte ki. E kinevezéshez, s így Veil nevéhez fűződik ugyanis az 
1974 végén elfogadott és 1975 elején kihirdetett ún. Veil-törvény, vagyis az abortusz legalizálása Franciaországban. 
Simone Veil 1979-ben az első közvetlenül választott Európai Parlament elnöke volt, később az alkotmánybíróságként 
eljáró Alkotmánytanács – Szenátus elnöke által jelölt – tagja lett. 2017-ben halt meg. 2018-ban – Emmanuel Macron 
köztársasági elnök döntése nyomán – Simone Veilt a férjével együtt a Panthéonban, a „nagy franciáknak” fenntartott 
temetkezési helyen helyezték örök nyugalomra.
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eredménye ugyanis történelemszemlélet és érték-prioritások kérdése is.

Ugyanebben az évben, 2016-ban, miután Hollande elnök tiszteletét tette a tábornok falujában, 

Colombey-les-deux-Églises-ben, s ebből polémia alakult ki, reakcióként az Odoxa közvélemény-kutató 

intézet mérést tett közzé25 a témával kapcsolatban. Azt a kérdést tették fel, hogy Hollande utalásai a 

tábornokra  őszintének  tekinthetők-e,  vagy  pedig  népszerűséghajhászási  célúak  (François  Hollande 

ekkor már meglehetősen népszerűtlen volt, bizalmi indexe a Kantar TNS-nél 15 pont alatt állt26). A 

felmérésben  a  megkérdezettek  73%-a  mondta  azt,  hogy  nem tartja  az  utalásokat  és  a  gesztusokat 

őszintének.  Ugyanezek  a  megkérdezettek  azt  is  mondták,  hogy  43%-ban  Jacques  Chiracot  tartják 

Giscard óta a  legközelebb állónak a tábornokhoz, 24%-ban pedig Mitterrand-t.  Érdekesség, hogy a 

jobboldali  szimpatizánsok 50%-ban álltak Chirac mögé e kérdésnél,  egyben nagyon szigorú ítéletet 

mondtak Sarkozy-ről, amikor csak 17%-ban látták benne a tábornok közelségét.

Végignézve  ezeket  a  számokat  és  méréseket,  mire  következtethetünk?  Egyrészt  a  kutatók 

rendszeresen, valamilyen formában kérdezik a franciákat az elnökök teljesítményéről és a De Gaulle-

hoz való viszonyukról. Bár egyetlen keresést futtattunk csupán, kiderült, hogy gyakorlatilag nincsen 

olyan esztendő, amikor valamilyen formában a gaulle-izmus kérdés nem merülne fel a kérdőíveken. Ez 

már önmagában sokatmondó dolog. Másrészt úgy tűnik, bár a tábornok megítélését konszenzus övezi, 

valamilyen  mértékben  mutat  ez  a  megítélés  bal-jobb  mintázatot,  ami  a  neogaulle-izmusok  késői 

történetével,  jobboldali  beágyazottságával  magyarázható.  Harmadrészt,  bár  a  „jelentőségére” 

vonatkozó adatok szórnak (kérdésfeltevés,  aktuálpolitikai  kontextus,  sok minden befolyásolhatja  és 

okozhatja a szórást), De Gaulle teljesítménye a francia közvélemény szerint nemcsak a többi elnökhöz 

mérhető,  hanem immáron az évezredes francia  történelemhez is.  Ebben a keretben viszont  a többi 

köztársasági  elnök  történelmi  teljesítménye  meg  sem közelíti  az  ő  teljesítményének  elismertségét. 

Vagyis:  De  Gaulle  „akkor  jár  jobban”,  ha  nem elnökként  és  nem „jobbra  húzó”  személyiségként 

gondolnak rá a franciák, hanem történelmi figuraként, nemzeti mítoszként. Ekkor ugyanis a baloldali 

szavazók sem inkább Mitterrand mellett teszik le a voksukat.

A gaulle-izmus mint történelmi jelenség tehát a francia kultúra és emlékezet lényegi eleme, és 

De Gaulle történelmi teljesítményének a megítélése ebben a keretben egészen egységesnek mondható. 

Az ilyen mítoszoknak rendre az a sorsa, hogy az utódok harcolnak a megjelenítés jogáért, azért, hogy 

ők  legyenek  azok  a  szereplők,  akik  „hitelesen”  jelenítik  meg  a  nagy  előd  eszmei  hagyatékát.  Ez 

25 ODOXA, Les responsables politiques et de Gaulle, 2017. június 17., http://www.odoxa.fr/sondage/francais-tres-de-de-
gaulle-hollande/. 

26 KANTAR TNS, Cote de confiance - François Hollande, https://www.tns-sofres.com/dataviz?
type=1&code_nom=hollande&start=45&end=55&submit=Ok. 
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Franciaországban és a gaulle-izmus esetében sincsen másképp. 

I. 2. A gaulle-izmus mint hívószó és analógia

A tábornok halála után megindult a vita arról,  hogy ki, illetve mi a gaulle-izmus „igazi”,  „hiteles” 

örököse. A mozgalom egységének megbomlása, szakadása már néhány esztendővel De Gaulle halála 

után  egyértelművé  vált.  Amikor  Georges  Pompidou  1974-ben  a  közvélemény  számára  váratlanul 

elhalálozott,  s  ezért  új  elnökválasztást  kellett  tartani,  a  történelmi  gaulle-isták  egy  jelentős  része 

Jacques  Chaban-Delmast,  Pompidou  első  miniszterelnökét  (1969-1972),  Bordeaux  polgármesterét 

támogatta27, noha a gaulle-ista tábor megosztottnak tűnt, és többen jelezték érdeklődésüket az elnökség 

iránt.  43  konzervatív  gaulle-ista  azonban,  köztük  a  mozgalom vezetését  megszerző,  s  e  fronde-ot 

(lázadást28) is vezető Jacques Chirac nemcsak a háttérben, hanem nyíltan is felléptek Chaban ellen. 

Ezzel a liberális-centrista-orléanista Valéry Giscard d’Estaing elnöksége mellett álltak ki. Az esetet a 

történeti gaulle-isták árulásnak tekintették azon Chirac részéről, aki Giscard választási győzelme után 

megkapta a miniszterelnöki posztot, és folytatta a neogaulle-ista mozgalom saját képre formálását29. 

Hasonló  viták  a  XXI.  században  is  zajlottak  a  francia  politikatörténetben.  Ezek  a  viták 

bizonyítják, hogy a gaulle-izmus képviseletének, az „ortodoxiának” a kérdése ma is fontos és releváns. 

Álljon itt néhány példa ezzel kapcsolatban is!

Amikor  például Nicolas  Sarkozy  feltűnt  a  francia  politika  színpadán,  és  sok  szempontból 

átrajzolta az erőviszonyokat, sokan beszéltek arról, hogy Sarkozy-vel a francia mérsékelt jobboldal a 

bonapartista  és  jakobinus  hagyományokat  félrerúgva  neoliberális,  vagy  –  a  politikai  ellenfelek 

szóhasználatával  élve  –  „ultraliberális”  irányba  tolódik.  A  tényeket  alaposabban  vizsgálva  ez  a 

következtetés sok szempontból elsietett volt30, ugyanakkor a politikai viták a legritkábban a tények, 

27 Mi volt ennek a lázadásnak (fronde) az oka? Jacques Chaban-Delmas a miniszterelnökként meghirdetett „új 
társadalom” programjával osztotta meg párttársait. A program inkább a gaulle-ista mozgalom balszárnyának tetszett, a 
konzervatívok gyanakodva tekintettek a szociális igényekkel fellépő miniszterelnök tevékenységére, és tanácsadóira, 
például… Jacques Delors-ra. Az ideológiai összecsapás a gaulle-izmus jellegéből és történetéből is adódott, azaz 
értelmezési kérdéseket is magában foglalt: noha a De Gaulle-i gondolkodásnak a katolikus szociális elvekre 
támaszkodva része volt valamiféle szociális igényesség, a tábornok 1958 és 1969 között a szociális szférát, s általában 
is a belpolitikát háttérbe szorította a külpolitika és a francia nagyság programjának az előnyére. 

28 Utalás az ifjú XIV. Lajos uralkodása ellen indult mozgalomra, mely a fronde néven ismert a történettudományban.
29 A 43-ak felhívásáról és politikai következményeiről lásd: POZZI, Jérôme, „L'Appel des 43 et le mouvement gaulliste : 

manœuvre politique, relève générationnelle et fronde des « godillots »” , Parlement[s], Revue d'histoire politique, 
2007/1 (n° 7), pp. 109-120.

30 SOÓS, Eszter Petronella, „Atlantizmus – gaulle-izmus”, Élet és Irodalom, LII/32., 2008. augusztus 8.
SOÓS, Eszter Petronella „Sarkozy gaulle-izmusa avagy miért nem látják a francia szocialisták a fától az erdőt?”, 
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hanem inkább az értelmezések versenyét takarják. Ráadásul Nicolas Sarkozy a gaulle-ista hagyaték 

legfontosabbikával,  az  intézményi  hagyatékkal  bánt  a  leginkább  ellentmondásosan,  így  volt  a 

kritikában  igazság  is.  A  karizmáról,  az  elnöki,  vezetői  személyiség  jelentőségéről,  arról  a 

viselkedésmódról van szó, ahogy az elnöknek a hivatalát viselnie kell. Hivatalba lépése után ugyanis 

Nicolas Sarkozy olyan mértékben erodálta  a  saját  elnöki  személyiségét,  olyannyira  nem reagált  az 

elnöki  szerepelvárásokra,  hogy az  tulajdonképpen  a  mandátuma teljességére  beszorította  az  elnöki 

mozgásterét31.

De nemcsak Sarkozy személye és programja kapcsán merült fel a gaulle-izmus problematikája. 

A másik 2007-es vezető elnökjelölt,  a szocialista Ségolène Royal személye,  nőisége, puha-autoriter 

stílusa, harmadik utas32, a biztonságot és a vállalatokkal való kiegyezést kiemelten kezelő programja 

jelentős mértékben felkavarta a francia baloldalt33 (a francia baloldalt valójában soha nem érte el igazán 

a  Clinton-Blair-féle  harmadik  út,  mivel  a  francia  szocialisták  a  korai  Blairrel  és  Bill  Clintonnal 

ellentétben  viszonylag  kevés  nyitottságot  mutattak  arra,  hogy  a  konzervatívoktól  kölcsönözzenek 

programpontokat  és a nem állami posztokon dolgozó középosztályhoz is  beszéljenek,  elsősorban a 

közbiztonság ügyében).  Ennek ellenére meglepte a  közéletet,  amikor  Jean-Marcel  Jeananney,  a  De 

Gaulle tábornok egyik még élő – 2010-ben elhunyt – minisztere egy nyílt levélben34 köszöntötte a 

szocialisták  elnökjelöltjét,  mondván,  benne  látja  De  Gaulle  igazi  utódját,  nem  a  neo-gaulle-ista 

jelöltben, Nicolas Sarkozy-ben. Ez persze szólhatott a stílusnak, a megjelenésnek, a hanghordozásnak, 

annak a vélt  vagy valós  autoritásnak,  amelyet  sokan Ségolène Royalban láttak.  Nyilvánvaló,  hogy 

amikor De Gaulle történelmi teljesítményének a megítélése politikai hovatartozástól és pártszimpátiától 

függetlenül pozitív a francia társadalomban, a De Gaulle-hoz hasonlítás fontos üzenet volt. Royal nem 

véletlenül  dicsekedett  vele  még  2011-es  előválasztási  kampányában  is35.  Ha  másról  nem,  arról 

mindenképpen tanúskodott  ez a nyílt  levél,  hogy a tábornok egykori  munkatársa úgy érezte,  hogy 

Valóság, Budapest, 2009/4, pp. 22-27.
31 SOÓS, Eszter Petronella, „Nicolas Sarkozy: egy válságelnökség fordulópontjai”, Válságban kormányozni, Ed. 

KÖRÖSÉNYI, András, MTA TK PTI, 2017, pp. 91-113.
32 A harmadik útról lásd: GIDDENS, Anthony, A harmadik út, Agóra Marketing Kft., 1999., Royal programjához pedig 

lásd: Maintenant - Ségolène Royal répond à Marie-Françoise Colombani, Hachette Littérature et Flammarion, 2007.
33 A mai napig vitatéma, hogy a 2007-es szocialista kampány kudarcában mekkora szerepe volt Royal személyes hibáinak, 

különállásának, illetve akkori élettársa, François Hollande szocialista főtitkár vezetési stílusának, esetleg politikai 
mozgásainak. A kampány hátteréről bővebben lásd: COURCOL, Christine – MASURE, Thierry, Ségolène Royal. Les 
coulisses d’une défaite, L’Archipel, 2007.

34 JEANNENEY, Jean-Marcel, „Lettre ouverte à Ségolène Royal”, L’Obs, 2007. április 12., 
https://www.nouvelobs.com/opinions/20070412.OBS1677/segolene-et-de-gaulle.html. 

35 Ez a támogatás annyira fontos volt Royal számára, hogy még 2011-es előválasztási kampányában is felhozta 
„csodálatosnak” nevezve a szöveget, és persze hosszan idézve: ROYAL, Ségolène, „La France doit renouer avec son 
prestige”, LeMonde.fr, 2011. július 23., http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/07/23/la-france-doit-renouer-avec-
son-prestige_1552079_3232.html. 
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Nicolas  Sarkozy  valamilyen formában nem jeleníti  meg azt  az  elnöki  figurát,  szerepet,  amelyet  a 

pozíció elvár – márpedig ez egy olyan üzenet, amit egy neo-gaulle-ista jelölt ellenfelei nyilvánvalóan 

megpróbálhatnak  kihasználni.  A  Jeannanney-féle  előérzet,  ha  erről  volt  szó,  egyébként  sok 

szempontból  beigazolódott.  Nicolas  Sarkozy  államfőként  gyakran  inkább  viselkedett 

miniszterelnökként,  mint  a  De  Gaulle-féle  intézményi  hagyományokat  követő  államfőként, 

köztársasági  elnökként36.  Mint  később láni  fogjuk,  ezek  a  hagyományok  azok,  amelyek  az  ötödik 

köztársaság  rendszerének  a  lényegét  és  velejét  adják,  elhagyni  vagy  megkerülni  őket  csak  „saját 

felelősségre” lehet.

A 2016-2017-es kampányban számos volt az olyan elnökjelölt (vagy előválasztási jelölt), aki 

valamilyen formában hivatkozott a tábornokra, megpróbálta a saját politikáját az ő gondolkodásából 

vagy  politikáiból  levezetni,  illetve  sokakról  tárgyalták  is,  hogy  mi  a  viszonya  a  tábornokhoz37. 

Előfordult, hogy arról alakult ki polémia (például François Hollande esetében), hogy a hivatalban lévő 

köztársasági elnök milyen célból, és helyesen teszi-e, hogy ellátogat De Gaulle sírjához38.

E dolgozat véglegesítésekor (2019 első negyedéve) a francia politikai élet egyik legizgalmasabb 

nyitott  kérdése  ugyancsak a  gaulle-ista  hagyatékhoz kötődik,  két  szempontból  is.  Az első,  hogy a 

radikális  jobboldali,  történetileg  anti-gaulle-ista  Nemzeti  Front39 2011-2017  között  nemcsak  a 

36 Sarkozy vezetői stílusához, személyiségéhez lásd: SOÓS, Eszter Petronella, „Nicolas Sarkozy: egy válságelnökség 
fordulópontjai”, Válságban kormányozni (ed. KÖRÖSÉNYI, András,) MTA TK PTI, 2017, pp. 91-113.

37 Lásd az alábbiakat például: 
Atlantico.fr, „Arnaud Montebourg : „mon projet est aussi d'inspiration gaulliste, écologique, républicaine"”, 
Atlantico.fr, 2016. december 18., http://www.atlantico.fr/pepites/arnaud-montebourg-projet-est-aussi-inspiration-
gaulliste-ecologique-republicaine-2912206.html. 
CHASSANY, Anne-Sylvaine, „The shadow of Charles de Gaulle stalks the French election”, FT.com, 2017. április 18., 
https://www.ft.com/content/793b78b8-1ee5-11e7-b7d3-163f5a7f229c. 
COLLARD, Susan, „Why did Marine Le Pen resign from her party? It’s all part of the plan”, The Conversation, 2017. 
április 25., https://theconversation.com/why-did-marine-le-pen-resign-from-her-party-its-all-part-of-the-plan-76662. 
ROSNOBLET, Jean-François, „Fillon en appelle à de Gaulle pour franchir le premier tour”, Capital.fr, 2017. április 11., 
http://www.capital.fr/economie-politique/fillon-en-appelle-a-de-gaulle-pour-franchir-le-premier-tour-1221519. 
WAECHTER, Matthias, „Nothing new in French politics? Why Emmanuel Macron is the  most  Gaullist of all 
candidates for the French presidential elections of 2017”, CIFE Policy Paper N°53, 2017. április 18., 
http://www.cife.eu/Ressources/FCK/files/publications/policy%20paper/
CIFE_PP53_Matthias_Waechter_French_Election_Gaullist.pdf. 

38 ROYER, Solenn de, „François Hollande a rendu hommage au général de Gaulle”, LeFigaro.fr, 2016. június 13., http://
www.lefigaro.fr/politique/2016/06/13/01002-20160613ARTFIG00300-l-hommage-de-francois-hollande-a-charles-de-
gaulle.php. 
Déplacement de François Hollande à Colombey : une pathétique opération de communication. Communiqué de Presse 
de Florian Philippot, Vice-président du Front National, 2016. június 13., 
http://www.frontnational.com/2016/06/deplacement-de-francois-hollande-a-colombey-une-pathetique-operation-de-
communication/. 

39 2018-tól Rassemblement national, azaz Nemzeti Tömörülés néven vesz részt a párt a francia politikában. A jelen 
dolgozatban azonban gyakran használjuk a korábbi nevet is, tekintettel arra, hogy a tárgyalt időszak egy jelentős 
részében ilyen néven volt ismert a párt.
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republikánus konszenzusban való részvétel igényével, hanem a De Gaulle-i hagyaték birtoklásának az 

igényével is fellépett. A mozgalom 2017 óta számos válságjelenséget mutat (pártszakadás, aktivisták 

számának  csökkenése,  a  szuverenizmus  igényének  csökkenése,  azaz  ideológiai  fordulatok  és 

bizonytalanságok).  Továbbra  is  nyitott  kérdés,  hogy  mihez  kezd  a  radikális  párt  a  gaulle-ista 

hagyatékkal ebben az új politikai ciklusban (2017-2022)40. Ugyancsak a gaulle-ista hagyatékhoz való 

viszony  merül  fel  Emmanuel  Macron  köztársasági  elnökkel  kapcsolatban  is:  az  új  elnök  sok 

szempontból  autoriter  szerepfelfogása,  kommunikációs  stratégiája,  illetve  a  pártrendszerben 

megkezdett változtatási kísérletei mind emlékeztetnek a De Gaulle-i kihívásra és korszakra41.

Emellett  a  nemzetközi  politikában  is  gyakran  hivatkoznak  a  gaulle-ista  hagyományra,  nem 

egyszer  összehasonlítási  célzattal:  bizonyos  politikusokról,  politikai  jelenségekről  (például  a 

reneszánszát élő  „szuverenizmusról”) az elemzőknek, újságíróknak Charles de Gaulle jut eszükbe. Az 

analógiák  előfordulnak  Vlagyimir  Putyin  orosz  elnök,  Recep  Tayyip  Erdoğan  török  elnök,  Orbán 

Viktor  magyar  miniszterelnök  kapcsán42.  Csupa  olyan  személyek  és  kérdések  ezek  tehát,  amelyek 

napjaink  politikájának  a  középpontjában  állnak,  s  valamilyen  kontextusban  felmerül  velük 

kapcsolatban a tábornok személye, vagy a gaulle-izmus mint minta kérdése.

I. 3. Tárgybeli lehatárolás

A gaulle-izmus létező, élő hagyomány, mely nemcsak alapvető része a francia politikai kultúrának, 

hanem egyben élő, létező referencia is, amelynek a birtoklásáért  politiakai harc folyik.  Olyannyira, 

hogy a  nemzetközi  térben gyakran  használják nemcsak politikai  üzenetként  (úgy is),  hanem olyan 

jelenségek  elemzésekor,  mint  például  a  „patriotizmus”,  a  „nacionalizmus”,  a  „szuverenizmus”,  az 

„illiberális  demokrácia”,  a  különböző  vezetési  stílusok,  a  karizma,  legitimáció,  a  „populizmus”,  a 

„népszavazásos demokrácia” (démocratie plébiscitaire).

40 A ma már Nemzeti Tömörülés néven ismert Nemzeti Front helyzetéhez, ideológiájához és 2017 előtti és utáni 
történetéhez lásd: VÁRNAGY Réka – SOÓS Eszter Petronella, „Egy párt évtizedeken átívelő mérséklődési kísérlete: a 
francia Nemzeti Front”, 2019. Kézirat, megjelenés előtt.

41 SOÓS, Eszter Petronella, „Macron De Gaulle nyomában?”, Élet és Irodalom, LXI/25., 2017. június 23.
42 Ilyen összehasonlítás például: EVANGELISTA, Matthew, „Is Putin the New de Gaulle?A Comparison of the Chechen 

and Algerian Wars”, The Mario Einaudi Centerfor International StudiesWorking Paper Series, 2005. október, 
https://www.ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/55009/2005_WP5_Evangelista.pdf?
sequence=1&isAllowed=y, HAINES, John R., „Russia, Hungary, And The Quest For Grandeur – Analysis”, 
Eurasiareview, 2015. december 3., http://www.eurasiareview.com/03122015-russia-hungary-and-the-quest-for-
grandeur-analysis/ és LARUELLE,  Marlene, „Putinism as Gaullism”, Open Democracy, 2017. február 21., 
https://www.opendemocracy.net/od-russia/marlene-laruelle/putinism-as-gaullism , SKIDELSKY, Robert, „The new De 
Gaulle?” The Guardian, 2007. december 5., https://www.theguardian.com/commentisfree/2007/dec/05/thenewdegaulle. 
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A  jelen  elemzés  célja,  hogy  hozzájáruljon  ezekhez  a  vitákhoz,  és  a  modern,  kortárs  

politikatudomány fogalmain keresztül értelmezze, illetve újraértelmezze, rekonstruálja a gaulle-izmust, 

a  gaulle-ista  hagyaték  továbbélésének  a  mechanizmusait,  jellemzőit.  A dolgozatban  a  következő 

elméleti  keretekben  vizsgáljuk  a  gaulle-izmust:  a  weberi  karizmaelmélet  (a  De  Gaulle-i  karizma 

mindennapivá  válása  értelmében);  a  globalizáció  és  az  általa  indukált  új  társadalmi  konfliktusok; 

illetve,  harmadikként,  a demokráciaelmélet egyes fogalmait  használva (különös tekintettel  a Fareed 

Zakaria által bevezetett „illiberális demokrácia”-fogalomra). 

Feltételezésünk és tézisünk szerint e kurrens koncepciók hozzájárulnak ahhoz, hogy mind a 

gaulle-izmust, mind a De Gaulle-i elnökséget, mind pedig a gaulle-izmus kortárs jelentőségét jobban 

megértsük. Politikatudományi koncepciókat ütköztetünk tehát a gaulle-izmussal és annak történetével, 

s alapvető célunk a francia politikai kultúra középpontjában álló (neo)gaulle-ista hagyomány alaposabb 

megértése.  Elsősorban  tehát  jelenbeli,  illetve  bizonyos  –  történetileg  ismert  –  múltbéli  kérdések 

újrartelmezésére  törekszünk,  azzal  a  rendkívül  hangsúlyos  megkötéssel,  hogy  a  gondolatmenetek 

levezetése  során  elsősorban  a  kortárs  folyamatokra,  a  XXI.  századra,  ezen  belül  is  a  2012  utáni 

folyamatokra igyekszünk koncentrálni. 

Alapvetően politológiai, és nem történettudományi vagy nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó 

dolgozatról van tehát szó (a külpolitikát a politikatudomány módszertana szerint egy szakpolitikaként, 

policy-ként kezeljük és ebben a keretben értelmezzük a jelen dolgozatban). Ugyanakkor a dolgozat 

könyebb  érthetősége  és  követhetősége  céljából  a  következő  fejezetekben  felrajzoljuk  a  vonatkozó 

alapvető történeti hátteret, egyúttal – élve az alkalommal – röviden és vázlatosan bemutatjuk a gaulle-

izmus és De Gaulle kapcsán rendelkezésre álló forrásbőséget is,  mely szinte lehetetlenné teszi egy 

kimerítő és alapos szakirodalmi áttekintés nyújtását. Ilyen kimerítő irodalmi áttekintés megalkotására 

így érdemi kísérletet e dolgozat keretei között nem is tehetünk43. A szakirodalom kapcsán szükséges 

megjegyezni,  hogy  a  jelen  dolgozatban  számos  korábbi  munkánkat  is  felhasználtuk  részben  vagy 

egészben, ám az alapos átdolgozásra és átírásra tekintettel ezeket a hivatkozásokat külön-külön nem 

jelöltük44.

43 A forrásbőség olyan mértékű a témában, hogy egy kimerítő és átfogó szakirodalmi áttekintés önmagában is egy külön 
doktori dolgozat tárgya lehetne.

44 A következő írásokról van szó: 
SOÓS, Eszter Petronella, „A köztársaság-fogalom értelmezésének szintjei Franciaországban”, Politikatudományi 
Szemle, XXII/2., 2013, pp. 51-69.
SOÓS, Eszter Petronella, „Comparing Orbánism and Gaullism: The Gaullist physiognomy of Orbán’s post-2010 
Hungary”, Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. XV, no. 1, 2015, pp. 91-108.
SOÓS, Eszter Petronella, „Centrális erőtér Macron-módra? Így alakítja Macron a francia pártrendszert”, Francia 
politika, 2017. május 25., http://franciapolitika.sooseszter.com/448-centralis-eroter-macron-modra/. 
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I. 4. A dolgozat felépítése, gondolatmenete

A történeti háttér felrajzolása (II.), a gaulle-ista intézményi-politikai hagyaték bemutatása (III.) után a 

dolgozat három nagy politikatudományi keretben közelíti meg a gaulle-izmust. 

 Az elsőben a weberi karizma-elméletet segítségül híva vizsgáljuk meg azt, hogy hogyan vált 

mindennapivá a De Gaulle-i karizma, s ennek milyen következményei vannak a jelenre nézve 

(IV.). 

 A harmadik nagyobb logikai egységben a Fareed Zakaria-féle illiberális demokrácia-fogalmat 

hívjuk segítségül (V.).  

 majd pedig az harmadikban a globalizációval és az általa indukált  társadalmi változásokkal 

foglalkozunk foglalkozunk (VI.), 

A dolgozat  végén  egy  esettanulmány  található,  mely  Orbán  Viktor  és  De  Gaulle  vezetési  stílusát 

hasonlítja  össze  (VII.).  Ezután  függelékben  mutatjuk  be  azokat  a  francia  szervezeteket,  amelyek 

valamilyen formában a (neo)gaulle-ista hagyatékhoz kötődőnek tartják magukat (VIII.). A dolgozatot 

egy összefoglalóval zárjuk (IX.). 

A fentiek értelmében a továbbiakban a következők szerint alakul a dolgozat felépítése: 

 A  következő  fejezetben  (II.)  rövid  történeti  összefoglalót  adunk  De  Gaulle  tábornok 

életpályájáról, gondolkodásáról, illetve a neo-gaulle-izmus történetéről. Minden olyan történeti 

referenciapontot  igyekszünk  itt  bemutatni,  amely  a  dolgozat  értelmezéséhez,  megértéséhez 

szükséges lehet az olvasó számára. Ennek a fejezetnek nem ambíciója, hogy új információkat 

közöljön,  feladatának  kizárólag  a  dolgozat  érthetőségének  elősegítését  tekinti.  A történeti 

bevezető  során  megjelöljük  az  egyes  kérdésekhez  tartozó  főbb  irodalmakat  is,  különös 

tekintettel az angolszász és magyar nyelvű irodalmakra, mivel azok sok esetben inkább tudnak 

kívül  helyezkedni  a  „gaulle-ista  és  nemzeti  mitológián”,  mint  a  francia  nyelvű  források. 

Ismételten fontos hangsúlyozni, hogy ez az irodalmi áttekintés korántsem kimerítő, és nem is 

célja, hogy az legyen. Ezután áttekintjük, hogy a gaulle-izmusnak, illetve a gaulle-izmushoz 

SOÓS, Eszter Petroella,  „Hagyományőrzők és kései utódok: kortárs gaulle-ista pártok, szervezetek és a kutatás helyei”, 
Kommentár, 2014/5-6., pp. 134-146.
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kötődő fogalmaknak milyen lehetséges értelmezései vannak (például: a tábornok követése, a 

tábornok  politikái,  egy  bizonyos  felfogás  Franciaországról,  bonapartizmus,  katonai 

gondolkodás,  a  populizmus  egy  fajtája).  Ezek  az  értelmezések  sokszínűek,  sokrétűek,  és 

mindegyik  mögött  van  valamiféle  ráció,  érvelés.  Az  áttekintés  célja  az,  hogy  ezután 

megfogalmazzuk, hogy a jelen dolgozatban milyen értelemben használjuk az olyan fogalmakat, 

mint  a  gaulle-ista,  gaulle-izmus,  neo-gaulle-izmus  stb.,  egyúttal  megindokoljuk  a 

fogalomhasználatot.

 A III. fejezet Charles de Gaulle intézményi hagyatékát, és annak jelenbeli politikai jelentőségét 

vizsgálja.  Rákérdez arra,  hogy a franciák hogyan köteleződtek el  a köztársasági államforma 

mellett,  hogyan szintetizálta a De Gaulle által életre hívott ötödik köztársaság alkotmánya a 

köztársasági és monarchikus elemeket a félelnöki kormányforma kialakításakor, illetve hogy 

lett az ötödik köztársaság rendszere elit-kompromisszum tárgya François Mitterrand 1981-es 

elnökké  választása  után.  Ebben  a  fejezetben  röviden  bemutatjuk  az  ötödik  köztársaság 

alkotmányát,  annak  módosításait  és  gyakorlati  működését,  mivel  ez  a  gyakorlati  működés 

rávilágít  a francia politikai  kultúra néhány alapvető jellegzetességére.  Például  arra,  hogy az 

alkotmány  írott  formája  és  a  gyakorlat  között  sokszor  ellentétes  a  viszony.  Az  alkotmány 

logikája gyakran  hagyományokon alapul.  Az alkotmányos gyakorlat  egy az egyben kihat az 

elnöki szerepre és szerepelvárásokra, amit az egyik legfontosabb eleme a De Gaulle-i politikai 

hagyatéknak.

 Az IV. fejezettel nyílik meg a dolgozat tulajdonképpeni magja, érdemi része, mely a modern 

politikatudományi fogalmakkal kívánja értelmezni és ütköztetni a gaulle-izmus jelenségét. A V. 

fejezet  arra  kérdez rá,  hogy – a  weberi  keretben – hogyan vált  mindennapivá a  gaulle-ista 

karizma,  hogyan  él  tovább  a  De  Gaulle-i  történeti  legitimáció  mint  formális,  procedurális 

legitimáció.  Ebben  a  fejezetben  természetesen  elkezdjük  elemezni  az  ötödik  köztársaság 

rendszerét  és  annak  hatását  a  karizma  mindennapivá  válására.  A fejezetben  a  gaulle-ista 

mitológia kialakulását, sőt, kialakítását is vizsgáljuk – mivelhogy ez egy aktív és szándékolt 

politikai  folyamat  is  volt  –,  elsősorban  a  Sudhir  Hazareesingh  úttörő  munkája  alapján, 

segítségül hívva más szerzők megállapításait is.

 A  V.  fejezet  az  illiberális  demokrácia  fogalmát  ütközteti  a  De  Gaulle-i  hagyatékkal.  A 

vizsgálódás kiindulópontja a kérdés, hogy Charles de Gaulle-ról és politikájáról miért kortárs 

illiberális demokráciák, illetve illiberális államokat vezető politikus jutnak a leggyakrabban az 

19



elemzők eszébe (leszámítva a mindenkori francia elnököket, akik természetesen nem kerülhetik 

el az összehasonlítást). Feltesszük a kérdést, hogy az ötödik köztársaság korai (elsősorban 1958-

1969-es) korszaka illiberális demokrácia volt-e, s ha az volt, akkor a gaulle-izmus fejlődéséhez 

miként kapcsolódik e megállapítás.

 A VI. fejezet elemzés a globalizmus kortárs franciaországi vitáiról. Ebben a fejezetben jelentős 

figyelmet fordítunk Emmanuel Macronra és pártok feletti, „se nem jobb, se nem bal”, elitellenes 

hangokat is  megütő mozgalmára,  az  En Marche!-ra.  Megvizsgáljuk,  hogy milyen párhuzam 

figyelhető  meg stratégiailag  és  eszmeileg is  a  tábornok 1958 utáni  politikája  és  Emmanuel 

Macron politikája között. A francia pártrendszer szerkezetének és domináns törésvonalának az 

átalakítására  irányuló  mactoni  kísérletet  továbbá  ütköztetjük  a  Nemzeti  Front  –  Nemzeti 

Tömörülés  politikájával.  Az ütköztetés  során figyelmet  fordítunk Marine Le Pen gaulle-ista 

manírokat magáévá tévő politikájára, a magát gaulle-istának valló Florian Philippot hatására, 

valamint arra, hogy a gaulle-izmus konkuráló értelmezései milyen versenyben vannak a francia 

pártrendszerben,  s  hogy mekkora  esélye  van a  francia  baloldalnak,  hogy ebbe a  versenybe 

beleszóljon.

 A VII. fejezet egy összehasonlító esettanulmány. A saját bevallása szerint is illiberális államot 

építő  magyar  miniszterelnök,  Orbán  Viktor  és  Charles  de  Gaulle  politikai  stílusát, 

hatalomfelfogását stb. hasonlítjuk össze, azzal a céllal, hogy az összehasonítás révén jobban 

megértsük  a  két  jelenséget.  Az  orbáni  és  a  De  Gaulle-féle  politikai  stílus  összehasonlítása 

ezáltal  mind a  közép-európai  politika,  mind pedig  a  gaulle-ista  mítosz,  illetve  a  gaulle-ista 

mítosz nemzetközi befolyásának a megértéséhez közelebb vihet bennünket.

 A függelékben található VIII. fejezet nem a gaulle-izmust, hanem a neo-gaulle-istákat keresi. 

Arra  kérdez  rá,  hogy  kik  azok,  akik  kizárólagosan  vagy  esetenként  erre  a  hagyományra 

hivatkoznak. A kutatás és emlékezés dedikált helyei (alapítványok, emlékhelyek, múzeumok) 

mellett megvizsgáljuk, melyek azok a a körök, egyesületek, akik ugyan nem érik el a politikai 

párt vagy értelmezhető politikai erő befolyását, de gaulle-istának vallják magukat. Végül azt 

vizsgáljuk,  hogy  melyek  azok  a  pártok,  amelyek  a  gaulle-izmus  hagyományát  valamilyen 

formában  magukénak  vallják,  vagy  amelyekkel  kapcsolatban  felmerül  a  lehetőség,  hogy  a 

gaulle-izmusok  hagyományába  illeszkednek  (itt  tematikai  okokból  röviden  tárgyaljuk  a 

Nemzeti  Front  –  Nemzeti  Tömörülés  eszméit  és  pozícióját,  de  a  témára  alapvetően  a  VI. 

fejezetben fordítunk nagyobb figyelmet). 
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 A IX. fejezet a dolgozat konklúziója, összefoglalja a dolgozat főbb eredményeit és állításait. 

Továbbá normatív elemeket is tartalmaz abban az értelemben, hogy felteszi a kérdést, mi haszna 

lehet a gaulle-izmusnak, a De Gaulle-i gondolkodásnak a XXI. század elején, egy olyan korban, 

amikor a szuverenizmus és a nacionalizmus újraéledéséről, illetve a transzatlanti politika jobbra 

tolódásáról beszélhetünk.
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II. TÖRTÉNETI HÁTTÉR 1.: DE GAULLE ÉS A GAULLE-

IZMUS

II. 1. Rövid irodalmi áttekintés

De  Gaulle  életpályája  közismert,  alaposan  feltárt,  ahogy  a  De  Gaulle-korszak  1958-1969  közötti 

története  is,  mely  a  XX.  századi  francia  történelem talán  legkritikusabb,  leginkább  transzformatív 

időszaka  volt.  Így  De  Gaulle  nevezhető  a  huszadik  századi  francia  történelem  talán  leginkább 

transzformatív politikai vezetőjének45. E XX. századi francia történelem főbb elemeinek megértéséhez 

számos magyar nyelvű munka áll  az érdeklődő olvasó rendelkezésére,  így ezeket az információkat 

ismertnek tekintjük46.

Ezzel  szemben  a  gaulle-izmus  elsődleges  forrásai  (De  Gaulle  írásai,  művei,  beszédei  és 

jegyzetei) közül magyarul csak az önéletrajzok érhetők el47, a tábornok korai munkái sajnos nem. Pedig 

a tábornok gondolkodásának megértése szempontjából még izgalmasabbak is a korai munkák, mint az 

önéletírások, amelyek értelemszerűen egy részben vagy egészben lezárt politikai pálya utókornak szóló 

értelmezései, és mint ilyenek, politikusi művek. Különösen fontos a De Gaulle-i gondolkodás és ethosz 

megértése szempontjából a A kard éle (Le Fil de l’épée) című kötet48, amely tulajdonképpen a tábornok 

vezetéssel és vezetőkkel kapcsolatos nézeteit foglalja össze, illetve a  Zavar az ellenség soraiban (La 

45 A transzformatív vezető fogalmát James McGregor Burns alkotta meg, s a tranzaktív vezető fogalmával állította 
szembe. A tranzaktív vezető inkább pragmatikus hatalomtechnikus, a transzformatív vezető ambíciói jelentősebbek, 
értékvezéreltebbek, inkább az ország átalakításárhoz kötődnek (Burns F. D. Roosevelt háboros példáján keresztül vezeti 
be ezt a fogalmat az irodalomba: BURNS, James McGregor, Transforming leadership, Grove Press, 2003, New York, 
pp. 22-23.).  Körösényi András és Patkós Veronika a transzformatív vezető fogalmát a következőképpen ragadják meg, 
illetve értelmezik át: „A transzformatív vezetők ezzel szemben más módon képesek megnyerni a követők elköteleződését.  
Nem érdek alapon tesznek szert támogatókra, a vezetés ideológiai víziót és szimbolikus megoldásokat kínál, és 
figyelemmel van a követők – akár artikulálatlan – morális szükségleteire és motivációira is. Azaz, némileg átértelmezve 
Burnst, a vezetés nem az állampolgárok létező preferenciáiból indul ki, hanem a vezető saját értékei és céljai szerint 
formálja őket.” KÖRÖSÉNYI, András és PATKÓS, Veronika, „Liberális és illiberális populizmus. Berlusconi és Orbán 
poilitikai vezetése”, Politikatudományi Szemle, 2015/2., pp. 29-54., 
http://www.poltudszemle.hu/szamok/2015_2szam/korpat.pdf. 

46 A XX. századi francia történelem átfogó áttekintéséhez ajánlható a 20. századi egyetemes történet. I. Európa című kötet 
NÉMETH István szerkesztésében (Osiris Kiadó, Budapest, 2006), illetve GAZDAG Ferenc Franciaország története 
1945-1995 című munkája (Zrínyi Kiadó, 1996), továbbá Roger PRICE Franciaország története című monográfiája 
(Maecenas, 1994.)

47 DE GAULLE, Charles, Háborús emlékiratok, Gondolat, 1973., DE GAULLE, Charles, A remény emlékiratai, Gradus 
ad Parnassum, Szeged, 2003.

48 DE GAULLE, Charles, Le fil de l’épée, Librairie Plon, 1971.
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discorde  chez  l’ennemi)  című  munka49,  amely  bemutatja,  hogy  De  Gaulle  értelmezése  szerint 

Németország az első világháborús vereségét az egység hiányának, a széthúzásnak, az engedetlenségnek 

köszönhette. Utóbbi tematikában könnyű a gaulle-izmus későbbi egyik nagy visszatérő hívószavának, 

az egység létrehozásának a gondolatát, sőt, szükségességét felismerni. 

A magáról De Gaulle-ról szóló életrajzok a tudományos-történészitől az olvasmányosabb  vagy 

magyarázóbb  jellegű  művekig  terjednek50.  A szakirodalom  leggyakrabban  Jean  Lacouture  francia 

történész munkáira hivatkozik, mely egykötetes51, illetve – egy bővebb és későbbi – háromkötetes52 

formában  is  elérhető.  Gyakran  idézik  továbbá  az  újságíró,  egyetemi  oktató  Pierre  Viansson-Ponté 

kétkötetes munkáját a De Gaulle-i köztársaság történetéről53. A magyar olvasó is elérhet három-négy 

színvonalas,  alapvetően  életrajzi  jellegű  munkát,  melyből  alaposan  tájékozódhat  a  tábornok 

életművéről  és  teljesítményéről.  Ezek  közül  a  leginkább  kompakt,  így  a  leggyorsabb  tájékozódást 

elősegítő  munka  Andrew Sheenan  rövid  életrajzi  munkája54.  Frissebb,  magyar  nyelven  született,  s 

egyben bővebb terjedelmű írás ugyanakkor M. Szebeni Géza De Gaulle-életrajza55,  mely az ismert 

forrásokból dolgozva mutatja be a tábornok pályáját. A magyarul már évtizedekkel ezelőtt megjelent, s 

így  széles  körben  elterjedt  Molcsanov-féle  De  Gaulle-életrajz56 érdekességét  és  olvasmányosságát 

pedig  az  adja,  hogy  a  szerző  időnként  ideologikus  gondolatmenetekkel  fűszerezi  „az  antifasiszta 

harcban kiérdemesült, ám burzsoá nagy emberrel” kapcsolatos mondanivalóját. 

A De Gaulle-i életpálya bizonyos részleteivel szaktanulmányok is foglalkoznak magyar nyelven 

(például  Algéria  ügyével57,  vagy  az  1968-as  diáklázadás  időszakával58).  Amiről  viszonylag  nagy 

mennyiségben hozzáférhető magyar nyelvű forrás, azok De Gaulle szakpolitikái, különös tekintettel a 

49 DE GAULLE, Charles, La discorde chez l’ennemi, Librairie Plon, 1972.
50 Lásd például: FENBY, Jonathan, The General – Charles de Gaulle and the France He Saved, Simon & Schuster, 

London, 2010., illetve:
FERRO, Marc, De Gaulle expliqué aujourd'hui. Éditions du Seuil. Paris, 2010. 

51 LACOUTURE, Jean, De Gaulle, Éditions du Seuil, 1969. 
52 LACOUTURE, Jean, De Gaulle. 1. Le Rebelle, Seuil, Paris, 1984.

LACOUTURE, Jean, De Gaulle, 2. Le politique, Seuil, 1985.
LACOUTURE, Jean, De Gaulle. 3. Le souverain, Seuil, 1986.

53 VIANSSON-PONTÉ, Pierre, Histoire de la république gaullienne. Tome I., Fayard, 1980.
VIANSSON-PONTÉ, Pierre, Histoire de la république gaullienne. Tome II., Fayard, 1980.

54 SHEENAN, Andrew, De Gaulle, Akadémiai Kiadó, 1997.
55 M. SZEBENI, Géza, Charles de Gaulle. Egy konzervatív forradalmár, Magyar Szemle Könyvek / Magyar Szemle 

Alapítvány, 2012.
56 MOLCSANOV, Nyikolaj Nyikolajevics, De Gaulle tábornok, Zrínyi Katonai Kiadó / Kossuth Könyvkiadó, 1974.
57 SZŰCS Anita, Charles de Gaulle hatalomra kerülése és az algériai válság, 

http://www.grotius.hu/doc/pub/JDMQKT/charles%20de%20gaulle%20hatalomra%20kerulese%20es%20az%20algeriai
%20valsag.pdf., illetve
J. NAGY László, „Új állam születik: Algéria, 1962”, Külügyi Szemle, 2014. ősz, pp. 108-126. 

58 FERWAGNER Péter Ákos, „De Gaulle májusa”, Múltunk, 2017/1., pp. 198-2014., .http://www.multunk.hu/wp-content/
uploads/2017/01/ferwagnerpa08-4.pdf 
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kül- és védelempolitikára, valamint az Európa-politikára. Salgó László De Gaulle diplomáciája59 című 

kötete  már  1972-ben  megjelent60.  E  szakpolitikai  témakörrel  –  Kelet-Európa  viszonylatában  is  – 

bővebben foglalkozik Türke András István61, Garadnai Zoltán62, Kecskés Gusztáv63, vagy éppen Szűcs 

Anita64. 

Összességében  is  elmondható,  hogy  a  magyar  tudományos  életet  elsősorban  a  nemzetközi 

kapcsolatok  tudománya  és  a  történettudomány  irányából  foglalkozott  De  Gaulle-lal  és  a  gaulle-

izmussal, a politikatudomány kevésbé volt aktív e téren (noha újabban például jelent meg egy izgalmas 

politológiai  tanulmány  Illés  Gábor  tollából,  amely  a  politikai  vezetéselméleteket  segítségül  hívva 

elemezte  De  Gaulle  válságkezeléseit65).  Magyarul  nem  olvasható  átfogó  monográfia  sem  –  akár 

politikatudományi,  akár  eszmetörténeti  megközelítésben –  a  gaulle-izmusról,  annak  történetéről.  A 

gaulle-izmussal, annak lehetséges definícióival persze foglalkoznak egyes tanulmányok, például Balázs 

Gábor Egy francia jelenség: a gaulle-izmus című írása66, de az elérhető magyar nyelvű anyagok száma 

ettől még igencsak csekély a témában. Időről időre magyar közszereplők is megnyilvánulnak mélyebb 

értelmezésekkel  Charles  de  Gaulle  személye  vagy  a  gaulle-izmus  jelentősége  kapcsán67,  s  ezek  a 

szövegek  érdekesek  lehetnek  azoknak,  akik  például  a  De  Gaulle-i  gondolat  magyarországi 

recepciójával kívánnak foglalkozni68.

A francia és angol nyelvű szakirodalomban eközben a gaulle-izmust,  a gaulle-izmusok és a 

késői gaulle-isták történetét a tudomány már ugyancsak viszonylag széles körben tárgyalta. Ezek közül 

a munkák közül kiemelendő Serge Berstein átfogó gaulle-izmus története, mely azt a folyamatot is 

59 SALGÓ László, De Gaulle diplomáciája, Kossuth 1972.
60 A kor jellegéből adódóan viszonylag gyorsan megjelent magyarul Claude HENRI De Gaulle és a nagytőke című 

munkája is (Kossuth, 1962.). 
61 TÜRKE, András István, Charles de Gaulle Európa-politikája - Az európai integráció konföderatív alternatívája, Párizs-

Budapest, Europa Varietas Institute, 2013.
62 GARADNAI Zoltán, Kelet—Közép—Európa helye és Magyarország szerepe De Gaulle tábornok Európa-politikájában  

(1958—1969). A francia „détente-entente-cooperation” politika lehetőségei, külső és belső korlátai. Ph.D. értekezés, 
2005., http://phd.lib.uni-corvinus.hu/110/1/garadnai_zoltan.pdf.  

63 KECSKÉS Gusztáv, Franciaország Közép-Kelet-Európa politikája 1918-tól napjainkig, Budapest, 2004, 
http://real.mtak.hu/33094/1/Kecskes_Gusztav_FoKKE.pdf.  

64 SZŰCS Anita, Az „exception française” erodálódása és a megváltozott francia nagyhatalmiság. Franciaország kettős 
válsága. Pd.D. értekezés, 2006, http://phd.lib.uni-corvinus.hu/14/1/szucs_anita.pdf. 

65 ILLÉS Gábor, „Felforgatás és megőrzés: Charles de Gaulle három válsága”, Viharban kormányozni (ed. KÖRÖSÉNYI 
András), MTA TK PTI, 2017, pp. 168-194.

66 BALÁZS, Gábor, „Egy francia jelenség: a gaulle-izmus”, Beszélő, 2009. május, 14/5. szám, http://beszelo.c3.hu/cikkek/
egy-francia-jelenseg-a-gaulle-izmus. 

67 Például: TRÓCSÁNYI László, „Gaulle-izmus és Európa”, Magyar Szemle, Új folyam XXV. 5-6. szám, 
http://www.magyarszemle.hu/cikk/20160613_gaulle-izmus_es_europa, illetve
SCHMIDT, Mária, „Franciaország szolgálatában”, komment.hu, 2013. április 10., 
http://www.komment.hu/tartalom/20130410-essze-franciaorszag-volt-de-gaulle-elete-es-az-eletmuve.html.  

68 Ezek a kortárs megszólalások is bátorítottak minket arra, hogy a dolgozat végén található Orbán – De Gaulle 
összehasonlítást elkészítsük.
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bemutatja, ahogy a gaulle-izmus bizonyos eszméi a francia gondolkodás részévé váltak, s ahogy ezzel 

párhuzamosan  a  gaulle-izmus  mint  különálló  ideológia  pártpolitikai  képviselete  fokozatosan 

visszaszorult Franciaországban69. Szintén a De Gaulle utáni gaulle-izmus történetét tárgyalja Andrew 

Knapp  monumentális  monográfiája70.  A Chirac-elnökség  után  következő  elnökségekről,  különösen 

Nicolas  Sarkozy-éről  úgyszintén  számos  tanulmány  született71,  ráadásul  Sarkozy  kapcsán  –  talán 

magyar felmenőinek köszönhetően – több magyar nyelvű forrás is elérhető72, ahogy egyébként elődje, 

Jacques  Chirac  egyik  1994-es  –  tehát  a  megválasztása  előtt,  minden  bizonnyal  részben 

kampánycélokkal írt – kötetét is lefordították magyarra73. 

Ami pedig a nagy elméleti és történeti kérdéseket illeti, átfogóan elemezték már a francia elnöki 

szerep mibenlétét,  a gaulle-izmusnak és De Gaulle személyének az elnöki szerepre,  az elnökséggel 

kapcsolatos  elvárásokra  gyakorolt  hatását  is74.  Ez  természetesen  alapvető  problematika  a  francia 

politikai  rendszer  logikájának  a  jobb  megértéséhez  (itt  kiemelendő  John  Gaffney  ez  irányú 

munkássága).  Az  elmúlt  évtized  egyik  legizgalmasabb,  és  legtöbb  újdonsággal  szolgáló  munkája 

ugyanakkor a brit Sudhir Hazareesingh elemzése arról, hogy hogyan épült fel (hogyan építették fel) és 

milyen  elemekből  állt  össze  a  gaulle-ista  mítosz,  és  ennek  milyen  hatása  van  a  mai  francia 

gondolkodásra75. 

Érdemes  továbbá  megjegyezni,  hogy  jelentős  mennyiségű  személyes  visszaemlékezés  és 

résztvevő elemzés született olyanok tollából, akik ismerték a tábornokot, és/vagy szerepet vállaltak a 

De Gaulle-féle kormányzásban, esetleg a különböző gaulle-ista mozgalmakban76. Azonban a francia 

69 BERSTEIN, Serge, Histoire du gaullisme, Paris, Éditions Perrin, 2012.
70 KNAPP, Andrew, Gaullism since De Gaulle, Routledge, 1994.
71 CERNY, Philip G., „The Process of Personal Leadership: The Case of de Gaulle”, International Political Science 

Review, 1988/9, pp. 131-142.
GAFFNEY, John, „Leadership and style in the French Fifth Republic: Nicolas Sarkozy’s presidency in historical and 
cultural perspective”, French Politics, 2012/10, pp. 345-363.
KUHN, Raymond, „'Mirror, mirror ... ': Performance and presidential politics in contemporary France”, French 
Cultural Studies, 2013/24, pp. 293-305. 

72 Pl.: GAMBOTTI, Christian, Nicolas Sarkozy: államférfi születik, Athenaeum Kiadó, 2008.
REZA, Yasmine, Hajnalban, este vagy éjszaka. Sarkozy-portré, Új Palatinus Könyvesház, 2010.,
SARKOZY, Nicolas, Vallomások, Sázadvég Kiadó, 2006.

73 CHIRAC, Jacques, Egy új Franciaországért, Gondolatok I., Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 1997.
74 Lásd például: De Gaulle to Mitterrand. Presidential power in France, Ed, HAYWARD, Jack New York University 

Press, NY, 1993.
75 HAZAREESINGH, Sudhir, In the Shadow of the General. Modern France and the myth of de Gaulle, New York, 

Oxford University Press, 2012.
76 Két példa: CHARBONNEL, Jean, Le gaullisme en questions, Presses Universitaires de France, 2002., GROSSMANN, 

Robert, L’appel du gaullisme, Editions du Rocher, 2008.
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értelmiség gyakran diffúz77 természetét és a francia politikusok értelmiségi, írástudói identitását78 látva 

ezek a szerepek gyakran össze is  mosódnak79.  Ez megnehezíti  a kutató dolgát.  Maga De Gaulle is 

egyszerre  volt  hadtörténész,  politikus  és  talán  kicsit  szépíró80,  attól  függően,  hogy  éppen  „melyik 

sapkája volt rajta” – az életművet szétbontani pedig nemcsak lehetetlen, de talán nem is érdemes.

Ez  okozza  azt  a  problémát,  hogy  nehéz  a  források  között  „rendet  tenni”.  Éppen  ezért 

igyekeztünk minél több De Gaulle-tól származó eredeti, elsődleges forrásra támaszkodni, illetve minél 

nagyobb  hangsúlyt  fektetni  az  angolszász  egyetemi  világban  született  átfogó,  elismert  munkákra, 

továbbá az angolszász kutatók kisebb terjedelmű írásara. Ezzel kerülhető meg a legegyszerűbben és a 

legbiztosabban a résztvevő-elemzők potenciális elfogultsága (a visszaemlékezések, illetve a résztvevők 

elemzései maguk is tárgyai lehetnének egy disszertációnak, illetve egy kritikai elemzésnek, ami jelen 

esetben természetesen nem ambíciónk). Alapvetően ez a szempont vezet bennünket, amikor jelentősen 

támaszkodunk az angolszász szerzők munkáira, akik vélhetően könnyebben kivonják magukat a francia 

„nemzeti mitológia” súlya alól, mint a francia szerzők.

II. 2. Charles de Gaulle élete és kora

A következőkben  De  Gaulle  életpályáját  és  életművet  igyekszünk  összefoglalni  kompakt  módon, 

elsősorban azokat az információkat megemlítve, amelyek a dolgozat további értelmezéséhez feltételnül 

szükségesek lesznek. Az egyes információk forrásait külön nem jelezzük e helyütt, az olvasó a fentebb 

ismertetett életrajzokból ugyanakkor tájékozódhat a részleteket illetően.

Charles de Gaulle 1890. november 22-én született az Észak-Franciaországban található Lille 

városában,  egy  katolikus  középosztálybéli  családban,  ahol  klasszikus  történelmi-irodalmi-filozófiai 

műveltségre és érdeklődésre tett szert. Szíve és neveltetése szerint inkább volt a monarchia híve, mint a 

77 A diffúz értelmiségi fogalmát a magyar szakirodalomba bevezette és a leggyakrabban használja: Pokol Béla. Lásd 
ehhez: POKOL, Béla, Modern francia szociológiaelméletek, Budapest, 1995, 
http://mek.oszk.hu/02000/02027/02027.htm. 

78 A francia politikusok jelentős része ad ki, ír (rosszabb esetben irat a munkatársaival?) könyvet. Ráadásul sokszor igen 
színvonalas munkákról van szó. A publikálás, a gondolatok rendszerezése a francia politikának alapvető része, még 
olyan politikusok esetében is, akikről sokáig azt tartották, hogy „nem túl intellektuálisak”. Gondolok itt például Nicolas 
Sarkozy-re, aki ezen híre ellenére nem vetette el a publikálás szokását. Ugyanez a Sarkozy az elmúlt években egyébként 
előszeretettel beszél olvasmányairól, némiképpen rácáfolva a korábbi megítélésére.

79 Egy korábbi lábjegyzetben már említett Jean Charbonnel ilyen szerző.
80 A Háborús emlékiratok trilógiája nemcsak politikatörténeti, hanem irodalmi szempontból is kiváló munka, melyet a 

tábornok nagy műgonddal készített. A szerzőt 1963-ban irodalmi Nobel-díjra jelölték e művéért: FLOOD, Alison, 
„Charles de Gaulle revealed as surprise contender for Nobel literature prize”. The Guardian, 2014. január 8., 
https://www.theguardian.com/books/2014/jan/08/charles-de-gaulle-nobel-prize-literature-1963. 
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köztársaságé, és csak jobb híján csatlakozott a köztársasági berendezkedéshez, mivel úgy vélte, egy 

restauráció  túl  költséges  és  nehéz  mulatság  lenne81.  Tanulmányait  a  Saint-Cyr  katonai  iskolában 

végezte. Fiatalkorát két alapvető politikai élmény határozta meg. Az egyik a Dreyfus-ügy, melyben De 

Gaulle és családja társadalmi pozíciója  ellenére is  már a  dreyfusard-ok oldalán állt,  illetve az első 

világháború, melyben De Gaulle harcolt, s melynek jelentős részét ugyanakkor német hadifogolyként 

töltötte (a tábornok folyékonyan beszélt németül és jól értette a német gondolkodást is). 

De Gaulle nemcsak elemezte az első világháborús német vereség okait, de a következő években 

az is meggyőződésévé vált, hogy elkerülhetetlen az újabb összecsapás a szomszéddal. Bár a húszas 

években a legendás verduni győző, Philippe Pétain82 közeli munkatársa is volt (nem feszültségektől 

mentesen),  elképzeléseiben  egyre  inkább  távolodott  az  uralkodó  defenzív,  statikus  hadviselésre 

berendezkedett  védelmi  doktrínától,  melynek  szimbólumává  vált  az  ún.  Maginot-vonal  (Philippe 

Pétainnel a második világháború kitörésének idejére véglegesen megromlik a viszonya). 

A harmincas években – jól ismerve az időközben hatalomra jutott Adolf Hitler nézeteit, írásait 

és  szándékait  –  De  Gaulle  már  nyíltan  kampányolt  a  gépesített  hadsereg  elképzelése  mellett,  s  a 

defenzív,  sőt,  minden  a priori  katonai doktrína  ellen  (ezzel  kapcsolatban  a  páncélos  hadosztályok 

hadrendbe álíltását propagáló  A hivatásos hadsereg felé – Vers l’Armée de métier  című kötetének83 a 

jelentőségét fontos kiemelni, mely magyarul sajnos szintén nem hozzáférhető). De Gaulle-t hamarosan 

„motoros ezredesként” (colonel motor) kezdték emlegetni, noha a harmadik köztársaság elitjét – Paul 

Reynaud kivételével – nem igazán sikerült meggyőznie álláspontja helyességéről. Paul Reynaud volt 

az, aki a már a háború idején először kormányzati pozícióhoz juttatta az immáron tábornok De Gaulle-

t. Június elején kapta meg államtitkári kinevezését, melynek keretében felelős volt a britekkel, így a 

Winston Churchill brit miniszterelnökkel való kapcsolattartásért. Csakhogy Franciaország a következő 

napokban  tűzszünet  kötésére  készülődött,  s  azok  a  De  Gaulle  által  menedzselt  kísérletek  is 

eredménytelenek  maradtak,  amelyek  egy  brit-francia  unió  létrehozását  tűzték  ki  célul  a  háború 

folytatása céljából. A kettészakadt, megszállott területekre és szabad zónára bomló Franciaország tehát 

megadta magát, s a szabad zónában hamarosan berendezkedett a harmadik köztársaságnak véget vető, 

teljhatalommal kormányzó, Philippe Pétain által vezetett Francia Állam, amelyet egyébként teljesen 

törvényesen hoztak létre egy parlamenti szavazás nyomán.

81 Erről ír: FERRO, op. cit., p. 36.
82 Pétain marsall az első világháborúban betöltött szerepéért nemzeti hőssé vált, s nagy tekintélyre tett szert a két háború 

közötti francia katonai vezetésben is. Paul Reynaud kormányában egy ideig hadügyminiszter volt, ő kérte a tűzszünetet. 
A Francia Állam (Vichy) fejeként kollaboráns politikát folytatott, amiért a háború után elítélték, polgári jogait és 
katonai rendfokozatait is elvették. Halálra ítélték, ugyanakkor büntetését De Gaulle életfogytiglani börtönné változtatta.

83 DE GAULLE, Charles, Vers l’Armée de métier, éditions Berger-Levrault, 1934.

27



A tábornok két héttel később, június 18-án már száműzetésben, a tűzszünet és az önfeladás ellen 

fellázadva olvasta be a londoni rádióban az elhíresült június 18-i felhívást, melyben arra szólított fel 

minden  francia  katonát  és  mérnököt,  hogy  csatlakozzanak  hozá  Londonban  a  háború  – 

gyarmatbirodalomról  történő –  folytatása  érdekében.  Bejelentette  igényét  az  ellenállásra,  a  Szabad 

Franciaország vezetésére, ezáltal „az örök” Franciaország képviseletére. Ez később majd a köztársaság 

folytonosságának az  elvét  is  megalapozza,  s  hozzájárul  ahhoz a  mítoszhoz,  miszerint  „Vichy nem 

Franciaország  volt”,  emiatt  Franciaország  az  ellenállók,  s  nem  pedig  a  kollaboránsok  táborát 

erősítette84.  A francia  közbeszédben  ezért  emlegetik  a  tábornokot  gyakran  úgy,  mint  „június  18-a 

emberét”  (l'homme  du  18  juin),  világháborús  és  politikai  tevékenységének  ez  volt  a  szimbolikus 

kezdete. De Gaulle politikusi pályája tehát egy lázadással és egy engedetlenséggel indult,  s nem is 

igazán  fiatalon:  ötven  esztendősen.  Személyisége  és  nézetrendszere  azonban  eddigre  készen  állt  a 

kihívásra.

Ez a személyiség egyébként nem volt „egyszerű”. Az erős akaratú De Gaulle a háború alatt igen 

sokszor  ütközött  hasonlóan  erős  akaratú  partnereivel,  nemcsak  Churchillel,  hanem  Franklin  D. 

Roosevelt, majd Harry S. Truman amerikai elnökökkel is (emlékeztetőül: De Gaulle gyakorlatilag pénz 

és  fegyverek  nélkül,  brit  hitelből  indította  el  a  kezdetben  esélytelennek  tűnő  vállalkozását). 

Ragaszkodott hozzá például, hogy a Franciaországot érintő hadászati döntésekből és a háború utáni, 

Franciaországot  érintő rendezési  tervekből  ne hagyják ki – összességében háborús tevékenységével 

sikerült  elérnie,  hogy  önkéntes  száműzetésben  működő  kormányát  végül  elismerjék  a  hivatalos 

Franciaország  legitim  képviselőjének,  hogy  Franciaország  önrendelkezése  teljesen  helyreálljon  a 

háború  után,  mi  több,  a  győztesek  között  foglalhasson  helyet,  megszállási  zónát  kapjon 

Németországban, s az ENSZ Biztonsági Tanácsának is állandó tagja legyen. 

A háború  után  De  Gaulle  az  ideiglenes  kormány  fejeként,  majd  kormányfőként  folytatta  a 

tevékenységét.  Olyan  intézkedések  fűződnek  a  nevéhez,  mint  a  társadalombiztosítás  létrehozása,  a 

szavazati  jog  nőkre  kiterjesztése,  vagy éppen egyes  államosítások.  Azért  is  dolgozott,  hogy az  új, 

elfogadandó alkotmány ne térjen vissza a harmadik köztársaság parlamenti rendszeréhez, hanem olyan 

erős  végrehajtó  hatalmat  biztosítson  Franciaországnak,  amely  bizonyos  nemzetstratégiailag  fontos 

döntéseket  saját  hatáskörben is  meghozhat  (a  tábornok  Háborús  emlékirataiban  is  elemzi,  hogy a 

84 A történettudomány (Robert Paxton révén) és a filozófia (például Bernard Henri-Lévy révén) már a hetvenes-
nyolcvanas években részletesen tárgyalta azt, hogy Vichynek nagyon is voltak belső (eszmei) forrásai, és korántsem 
egyszerű német bábállam volt; továbbá azt, hogy az ellenállók sokkal kevesebben voltak, mint a kollaboránsok, azaz 
nem igaz a tömeges ellenállási mítosz sem. A francia közélet ugyanakkor csak a kilencvenes években jutott el oda, hogy 
Jacques Chirac akkori köztársasági elnök révén először ismerje el magas szinten, hogy ami Vichy-ben történt, azt 
franciák követték el.
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harmadik köztársaság gyengesége, tehetetlensége hogyan járult hozzá az 1940-es gyors vereséghez). 

A  folyamatok  azonban  nem  erre  mutattak,  s  De  Gaulle  vezetési  stílusa  nem  éppen  a 

kompromisszumos koalíciós kormányzásnak kedvező volt.  1946-ban – többek között azért,  mert az 

erős végrehajtó hatalomnal kapcsolatos alkotmányos nézetei nem jelentek meg a negyedik köztársaság 

alkotmányában – lemondott  posztjáról.  Visszavonult,  hogy egy pártnak nem nevezett  párt,  az  RPF 

(Rassemblement du Peuple Français – Francia Népi Tömörülés) élén térjen vissza. A RPF-korszak a 

gaulle-izmus legritkábban emlegetett és legfurcsább időszaka – De Gaulle ugyanis ebben az időszakban 

gyakorlatilag azzal próbálkozott, amit a legjobban megvetett: pártvezér lett. Az RPF-kaland nem tartott 

sokáig,  de  azokban  az  években,  amíg  a  párt  aktív  volt,  a  kommunistákkal  együtt  szélsőségként 

kezelték, s a negyedik köztársaság elitje mindent megtett az akadályozása, a hatalomtól távoltartása 

érdekében.  Az  immáron  hatvanas  éveiben  járó  De  Gaulle  hamarosan  ismét  visszavonult,  hogy 

emlékiratain dolgozzon (az 1953-1958 közötti korszakot a  la traversée du désert, vagyis a sivatagi 

menetelés néven emlegetik a tábornok hívei és a történettudomány).

A visszatérésre 1958-ban nyílt újabb lehetőség az algériai háború margóján, melyet a híresen 

instabil parlamentáris negyedik köztársaság nem tudott megfelelően kezelni (11 esztendő alatt circa 22 

kormányt fogyasztott el a rezsim). 1958 májusában De Gaulle – meglovagolva a hadsereg egy részének 

és az algériai feketelábúaknak a lázadását – elhallgatásokkal, sugalmazott fenyegetésekkel, néha pedig 

egyértelmű  hazugságokkal  úgy  tudta  manipulálni  a  francia  politikai  elitet,  hogy  azok  végül 

hozzájárultak újabb miniszterelnökségéhez. Mi több, arra is rábolintottak, hogy De Gaulle hat hónapra 

rendkívüli felhatalmazást kapjon, s megkezdje egy új, erősebb végrehajtó hatalmat előíró alkotmány 

megtervezését.  Szeptember  28-án  népszavazáson  jóváhagyták  az  ötödik  köztársaság  –  immáron 

félelnöki kormányformájú – alkotmányát, mely október 4-én hatályba lépett. De Gaulle-t ekkor – még 

– egy elektori testület választotta meg köztársasági elnökké, s formálisan 1959 elején lépett hivatalba. 

Ő  volt  tehát  a  negyedik  köztársaság  utolsó  miniszterelnöke,  s  egyben  az  ötödik  köztársaság  első 

köztársasági elnöke.

Miután 1962-ben sikerült lezárni az algériai konfliktust (a függetlenséggel nem kis csalódást 

okozva  azoknak,  akik  1958-ban  a  Francia  Algéria  megtartása  miatt  támogatták  a  tábornokot),  De 

Gaulle elérkezettnek látta az időt arra, hogy biztosítsa, az ötödik köztársaság nem tér át az új alkotmány 

parlamentáris értelmezésére85. Itt érdemes megjegyezni, hogy a függetlenség engedésével De Gaulle 

személyes kockázatot is vállalt,  hiszen több ellene indított merényletkísérletről is tudunk. Az 1962. 

85 Az ún. Együttlakások, a politikai társbérletek (86-88, 93-95, illetve 97-02) időszakai mutatják, hogy ez az értelmezés 
nemcsak létezik, hanem működőképes is.
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augusztus 22-én történt Petit-Clamart merényletkísérletet azonban a tábornok éppen fel tudta használni 

az  alkotmánnyal  kapcsolatos  politikai  céljainak  a  megvalósítására,  hiszen  a  sikertelen  merénylet 

mégiscsak felerősítette a bizonytalansággal, a De Gaulle után várható politikai ürességgel kapcsolatos 

félelmeket.  Erre  építve  a  tábornok  egy  jogilag  máig  vitatott  népszavazás  keretében  elfogadtatta  a 

köztársasági elnök közvetlen választásának az elvét, ily módon biztosítva hogy ne a köztársasági elnök 

személyes karizmájától, hanem a közvetlen demokratikus választástól függjön az elnök legitimációja 

(erről a témáról részletesen szólunk a gaulle-ista karizma mindennapivá válásáról szóló fejezetben). 

1965-ben  került  sor  az  első  közvetlen  elnökválasztásra.  Ezt  a  tábornoknak  nem  sikerült  az  első 

fordulóban megnyernie, talán nem függetlenül attól, hogy személyes figyelme innentől kezdve kissé 

elfordult  a  belpolitikától,  sokkal  inkább  a  francia  nagyság,  a  grandeur megvalósítására,  így  a 

külpolitikára,  a  védelempolitikára  és  az Európa-politikára  fókuszált.  Már ebben az  időszakban,  De 

Gaulle  személyes  érdeklődésére  és  tekintélyére  tekintettel,  szokásként  alakult  ki,  hogy  ezek  a 

szakpolitikák az elnök számára fenntartott területeket (domaines réservées) jelentenek; a tétel azóta a 

francia alkotmányjog széles körben elfogadott elemévé vált, noha az alkotmány írott betűjének nem 

része.

A  De  Gaulle-i  rezsim  1968-ban  roppant  meg,  amikor  májusban  eszkalálódott  a  diákok 

elégedetlensége, s erre a mozgalomra rácsatlakoztak a munkavállalók sztrájkmozgalmai is. A tábornok 

ügyetlen bejelentésekkel (pl. népszavazási kezdeményezéssel) próbálkozott, úgy tűnt, hogy elvesztette 

a kontrollt a kormány és az események felett, s már nem érti, hogy merre tart a francia társadalom a 

harminc dicsőséges esztendő (Les Trentes Glorieuses), vagyis a háború utáni növekedés és fejlődés 

örvén.  Igaz,  a  68-as  lázadás  jelszavai  a  diákok  részéről  kevés  konkrétumot  fogalmaztak  meg,  a 

leggyakrabban emlegetett szlogenek a Tilos tiltani! (Il est interdit d’interdire !), illetve a 3M, vagyis a 

Marx, Mao, Marcuse voltak.  Vagyis a jelszavak kevés kormányzati szinten értelmezhető követelést 

tartalmaztak  –  a  konkrétabb  elvárásokkal  fellépő  munkásokat  viszonylag  gyorsan  sikerült  is  a 

kormányzatnak leválasztani a lázongó fiatalokról az ún.  Grenelle-megállapodás keretében. De Gaulle 

ekkor még stabilizálni tudta a hatalmát, amikor váratlanul eltűnt Párizsból, s még a saját kormánya sem 

tudta,  hogy  hova  távozott.  Baden-Badenbe  ment,  ahol  Massu  tábornokkal  találkozott  (arról  viták 

folynak, hogy e látogatásnak mi volt a célja, a hadsereg hűségének a biztosításától a szovjet – azaz 

kommunista – garancia megszerzéséig terjednek az elméletek86). Egy biztos, és ez a lényeg: De Gaulle-

86 Pl.: MTI, „Moszkva menthette meg De Gaulle elnökségét”, mult-kor.hu, 2008. június 24., 
https://mult-kor.hu/20080624_moszkva_menthette_meg_de_gaulle_elnokseget.
SUGY, Paul, „De Gaulle, Moscou, le PCF et les énigmes de la fuite à Baden”, LeFigaro.fr, 2018. június 7., 
http://www.lefigaro.fr/vox/histoire/2018/06/07/31005-20180607ARTFIG00190-de-gaulle-moscou-le-pcf-et-les-
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nak ezzel a húzásával sikerült dramatizálnia a helyzetet, megmutatnia, hogy a távozása milyen űrt és 

bizonytalanságot hagyna maga után, így stabilizálva a pozícióját87. Hazatérve a tábornok feloszlatta a 

Nemzetgyűlést, erődemonstrációba kezdett, s pár nappal később a gaulle-ista politikai család története 

egyik legnagyobb választási győzelmét aratta.

Ettől függetlenül a nyolcvanhoz közel járó tábornok és a „nép” közötti  misztika,  amely De 

Gaulle gondolkodásában meglehetősen fontos volt („a választás egy ember és egy nép találkozása”, 

szólt a mítosz), megtört. Amikor az elnök 1969-ben az átlag választó számára meglehetősen obskurus 

államszervezeti témákban népszavazást kezdeményezett,  szokás szerint a referendum kimeneteléhez 

kötötte elnökségét is, mondván, ha nem az általa támogatott igenek győznek, távozik hivatalából. És az 

1969-ben, 11 esztendővel a visszatérése után, a francia nép „nemet” mondott neki. De Gaulle ahogy 

ígérte,  lemondott  az elnökségről.  Második távozásakor  egy alkotmányosan stabil,  sok szempontból 

virágzó államot hagyott maga után, mely a külpolitikában, illetve az alakuló integrációban – De Gaulle 

személyének  és  a  már  negyedik  köztársaság  időszakában  fejleszteni  kezdett  atomütőerőnek  is 

köszönhetően  –  sok  esetben  tényleges  hatalmánál  és  erforrásainál  jelentősebb  mértékben,  tehát 

sikeresen vett részt. Közben menedzselte a dekolonizációs folyamatot is. Ez persze nem jelenti azt, 

hogy  az  1968-ban  felszínre  tört  társadalmi  feszültségek  nem  voltak  valósak  vagy  relevánsak 

Franciaországban.  Ám  a  De  Gaulle-korszak  értékelésénél  nem  ezeket  a  szempontokat  szokták 

kiemelni, hanem a grandeur politikájának a sikereit és kudarcait.

A depresszióra és önmarcangolásra hajlamos De Gaulle 1946 után ismét úgy élte meg, hogy a 

franciák hálátlanok voltak vele. A csalódást nehezen emésztette. A közéletben többet nem vett részt, 

utazgatott, s emlékiratai következő kötetein dolgozott. Alig egy esztendővel később, 1970. november 9-

én szívrohamban halt meg. Választott otthonában, falujában, Colombey-les-deux-Églises-ben fiatalon 

elhunyt lánya mellé, a templomkertbe temették. Kívánságához híven állami pompa és  protokoll nélkül 

vettek  tőle  búcsút  (a  protokolláris  búcsúzásra  ezzel  egy  időben  Párizsban,  a  Notre-Dame 

székesegyházban került sor, ezen az alkalmon mintegy nyolcvan delegáció és külföldi vezető, köztük 

Richard M. Nixon amerikai elnök is részt vett88). Charles de Gaulle sírkövén csak a neve, születési 

dátuma és halálának napja szerepel,  minden bizonnyal ezzel is hozzájárulva a gaulle-ista mitológia 

továbbéléséhez.

enigmes-de-la-fuite-a-baden.php.   
87 Lásd: ILLÉS, Gábor, op. cit.
88 GINIGER, Henry, „Nixon is in France for the services”, New York Times, 1970. november 12., 

https://www.nytimes.com/1970/11/12/archives/nixon-is-in-france-for-the-services-to-attend-rite-for-de-gaulle-at.html. 
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II. 3. A neo-gaulle-izmus: a gaulle-izmus története De Gaulle után

A  gaulle-izmus  születése  egyértelműen  egy  személyhez  kötődik,  illetve  ahhoz  a  történelmi 

teljesítményhez,  amelyet  Charles  de  Gaulle  maga  után  hagyott.  Ilyen  körülmények  között  már  a 

tábornok halála  előtt  is  felmerült  a  kérdés,  hogy miként  tud tovább élni  a  gaulle-izmus az alapító 

jelenléte  és  inspirációja  nélkül.  Mint  később  látni  fogjuk,  De  Gaulle  maga  is  tisztában  volt  a 

dilemmával, s fel is hatalmazta Georges Pompidou miniszterelnököt, hogy szervezze a mozgalmat és 

gondoskodjon annak továbbéléséről. 

Amikor  Pompidou-t  1969-ben  a  tábornok  félreállította  és  leváltotta  a  miniszterelnöki 

pozícióból,  az  egykori  kormányfőt  úgy  kezelték,  mint  potenciális  utódot.  A  tábornok  második 

mandátuma formálisan 1972-ig tartott volna, ám az 1968-as események legfontosabb következménye 

volt,  hogy nyíltan is  felmerült  a  „De Gaulle  után” kérdése (François Mitterrand 68 májusában,  az 

események sodrásában, Pompidou 1969 januárjában jelezte elnöki ambícióját). A tábornok 1969 elején 

pedig kezdeményezte azt a bizonyos népszavazást – mivel az emlékirataiban nem jutott idáig, nem 

lehet  tudni,  hogy tényleges  vereséget  szenvedett,  vagy tudatos  politikai  öngyilkosságot  követett  el, 

hogy a  saját  feltételei  mellett,  és  meggyőződései  demonstrálásával  távozhasson.  Mindenesetre  egy 

1969. április 30-án kelt levélben támogatásáról biztosította Pompidou elnökjelöltségét, és némiképpen 

sajnálkozott afelett, hogy túl korán jelentette azt be, mivel a bejelentés „igen” szavazatokat vitt el a 

népszavazáson89. Ez mindenképpen tudatosságra utal.

Georges Pompidou továbbvitte a gaulle-ista hagyományokat. Pompidou egykori bankárként90 

egyértelműen  liberálisabb  volt,  mint  De  Gaulle91,  s  politikáját  is  ebben  az  irányban  vezette. 

Ugyanakkor  első  miniszterelnöke,  Jacques  Chaban-Delmas  „Új  Társadalom”  programja  –  s 

valószínűleg Chaban maga is – végtelenül irritálta. Nagyon fontos volt számára az ipari modernizáció 

kérdése – az olyan témákban, mint a részvétel és a regionalizáció kevésbé volt aktív92. 

A gaulle-izmus és a neo-gaulle-ista pártpolitika Pompidou kormányzása és halála időszakában 

sok  szempontból  szétvált.  Utóbbi  folyamatosan  jobbra  tolódott,  nemcsak  ideológiailag,  hanem 

szavazóbázisát  tekintve is.  De Gaulle-nak még jelentős  mértékben sikerült  a jobb-bal  törésvonalon 

89 „LE GÉNÉRAL DE GAULLE JUGEAIT " TOUT À FAIT INDIQUÉ " QUE GEORGES POMPIDOU FUT 
CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE”, LeMonde.fr, 1980. április 4., 
https://www.lemonde.fr/archives/article/1980/04/04/le-general-de-gaulle-jugeait-tout-a-fait-indique-que-georges-
pompidou-fut-candidat-a-la-presidence_2802639_1819218.html. 

90 Érdekesség, hogy Pompidou éppúgy a Rotschild bankháznál dolgozott, mint késői utódja, Emmanuel Macron.
91 DREYFUS, op. cit., p. 274.
92 Ibid., pp. 295 – 299.
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átnyúlnia,  de  ez  a  hatás  lassan  csökkent.  A baloldali  gaulle-izmus  és  az  ős-gaulle-isták  egy  része 

egyébként  Chaban  lemondatásával,  majd  pedig  Chirac  már  említett  „árulásával”  (Giscard 

támogatásával) vált le a jobbra tolódó mozgalomról. Ugyanakkor a mozgalom törése nem volt ennyire 

egyszerű: néhány régi gaulle-ista 1974-ben a második kör előtt már nem is Giscard, hanem François 

Mitterrand támogatására szólított fel93.

Fontos látni, hogy a Giscard-korszak – bár a giscardizmus a francia jobboldal egy másik René 

Rémond  által  tételezett  hagyományához,  az  orlénaizmushoz  kötődik  –  sok  szempontból  egyenes 

folytatása volt a De Gaulle-korszaknak. Vagyis nem igaz az a 68-as eszmei alapokon nyugvó mítosz, 

hogy a konzervatív gaulle-isták térvesztésével megérkezett a liberális „friss szellő”. Igaz például, hogy 

a Veil-törvénnyel a Giscard-korszakban tették legálissá az abortuszt a nők számára, de annak a lépésnek 

De Gaulle személyesen ágyazott meg azzal, hogy 1967 decemberében aláírta a fogamzásgátló tabletta 

engedélyezéséről  szóló  törvényt,  arra  hivatkozva,  hogy  az  élet  átadásának  felelős  döntésnek  kell 

lennie94 (hogy aztán 1968 májusában a konzervatív „vaskalapos öregember”,  De Gaulle papa ellen 

tüntessen az ifjúság – „tilos tiltani!” jelszóval). A hívő katolikus De Gaulle ezzel a lépésével egyébként 

a katolikus egyház tanításával is szembement, igaz, a VI. Pál pápa erről szóló  Humanae vitae című 

enciklikája csak 1968 júliusában került bemutatásra.

A hetvenes évek fordulójára a pártok szerepe is megnövekedett a francia politikai rendszerben, 

világossá  vált,  hogy  a  főhatalom  megszerzéséhez  szükség  van  pártszervezetre  (erre  1965-ben  De 

Gaulle is ráébredt, mivel a pártoktól távol tartva magát nem is tudta megnyerni az első fordulóban a 

választást).  Ebből  a  tapasztalatból  építkezve  Pompidou  elnökként  is  kézben  tartotta  a  gaulle-ista 

mozgalmat, s ezzel az elnök véglegesen pártvezérré vált. De Gaulle személyes karizmája miatt még 

megtehette, hogy személyesen nem épített pártot, utódai – hasonló karizma és történelmi teljesítmény 

hiányában – már nem.

Az ekkor még fiatal, de nagy ambícióval rendelkező Jacques Chirac számára is világossá vált, 

hogy a mozgalmat kell  kontrollálnia ahhoz, hogy elnök lehessen.  Miután 1974-ben Chaban helyett 

Valéry Giscard  d’Etaing támogatása mellett döntött, s végül is „megszerezte” magának a neo-gaulle-

ista mozgalmat Jacques Chaban-Delmas-szal szemben, elkezdte hosszú menetelését az Élysée-palota 

felé (1981-ben Chirac aztán a liberális-orléanista Giscard-tól is elfordult,  amikor a második forduló 

előtt  nem  szólított  fel  a  támogatására,  ami  érthető,  hiszen  nem  állt  érdekében,  hogy  egy  másik 

93 PETITFILS, op. cit., p. 79.
94 FLANDRIN, Antoine, „Loi Neuwirth autorisant la pilule contraceptive : la houle des débats parlementaires de 1967”, 

Le Monde, 2017. december 19., https://www.lemonde.fr/societe/article/2017/12/19/loi-neuwirth-autorisant-la-pilule-
contraceptive-la-houle-des-debats-parlementaires-de-1967_5231888_3224.html. 
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jobboldali párt vezetője két cikluson keresztül töltse be az elnöki tisztséget; Chirac inkább számíthatott 

arra, hogy egy baloldali elnöknek erőteljes ellenzéke lehet – és lett is95).

Az  említett  hosszú  menetelését  az  Élysée-palota  felé  Jacques  Chirac  1995-ben  fejezte  be, 

amikor a „szociális törést” (fracture sociale) meggyógyítani ígérő kampányával megnyerte a választást 

a  baloldali  Lionel  Jospinnel  szemben,  az  első  fordulóban  pedig  a  jobboldali,  népszerű  Édouard 

Balladurrel szemben is. A már többször idézett René Rémond szerint a chirac-izmus is utal a gaulle-

izmus három nagy témájára: a nemzeti függetlenség kérdésére, az intézmények védelmére, az állam 

gazdasági kezdeményezésére, plusz ezekhez kapcsolódó ráadás az antikommunizmus, némi szociális 

érzékenység és  populizmus96.  Mások viszont  megkérdőjelezték,  hogy egyáltalán létezik-e a  gaulle-

izmus és a chirac-izmus között a kapcsolat, sőt, inkább a távolodás mellett érveltek. 

Ilyen elemzést adott például a Pouvoirs című folyóiratban 1983-ban Jean Baudouin97, kis idővel 

Mitterrand  elnökké  választása  után,  a  Reagan-Thatcher  féle  neoliberalizmus  sikereinek  csúcsán. 

Nyugtázta, hogy a Chirac-féle RPR (Rassemblement pour la République – Tömörülés a Köztársaságért) 

átvette  a  neoliberális  ideológia  számos  elemét.  Azonban  ez  az  elemzés  sokat  mond  arról,  hogy 

mennyire  „nehéz”  ügy  a  neo-gaulle-isták  kritizálása,  ezért  érdemes  hosszabban  is  elidőzni  nála. 

Baudouin  elsősorban  a  neoliberalizmus  megjelenését  veszi  górcső  alá  a  neo-gaulle-ista  RPR 

doktrínájában,  amit  az  etatista  voluntarizmus  elhagyásaként  értékel,  éppúgy,  mint  a  militáns  anti-

gaulle-izmust  és  antikommunizmust  a  párt  diskurzusában  (ebben  az  időszakban  Mitterrand  együtt 

kormányzott kommunista partnereivel, ami persze sokakat aggasztott, és nemcsak Franciaországban). A 

szerző ugyancsak „szemére veti” Jacques Chiracnak, hogy külpolitikájában a nyolcvanas évek elején (a 

hetvenes évek végi virulensen Európa-ellenes pozícióival szembemenve) atlantista pozíciókat vett fel, 

és  kétségbe  vonta  a  független  francia  atomütőerő  dolgát,  amikor  kinyitotta  az  ajtót  az  európai 

együttműködés előtt e biztonsági téren. A szerző ugyanakkor nagyon helyesen állapítja meg azt is, hogy 

az RPR nemcsak egyszerűen ellenzéki pozícióban volt, hanem kétséges volt a helyzet, dominanciája a 

jobboldalon  is,  ahol  éppen  a  Giscard-féle  liberálisokkal  (a  Rémond-  által  orléanistáknak  nevezett 

95 Chirac nem számított rosszul, hiszen 1986-ban sikerült is nemzetgyűlési választást nyernie a szocialistákkal szemben. 
Csakhogy az 1986-88 közötti időszakban elszámította magát a miniszterelnöki pozíció betöltésével, mivel így a 
kormányzás okozta népszerűtlenség hátrányba hozta a „pártok felett lebegő” Mitterrand elnökkel szemben, akit 1988-
ban ismét elnökké választottak. Chirac 1993-1995 között már nem követte el ezt a hibát újra, amikor a jobboldalnak 
ismét parlamenti többsége volt, átengedte a miniszterelnöki tisztséget Édouard Balladurnek. Balladur 1995-ben 
ugyancsak megpróbálkozott az elnökjelöltséggel, de vereséget szenvedett (a rossz nyelvek szerint őt is elérte a 
„Matignon-átok”, melynek lényege, hogy senkinek nem sikerül a miniszterelnöki tisztségből közvetlenül átülni az 
elnöki székbe).

96 RÉMOND, op. cit., p. 340.
97 BAUDOUIN, Jean , „"Gaullisme" et "chiraquisme" : réflexions autour d’un adultère”, Pouvoirs, n°28 - Le RPR - 

janvier 1984 - p.53-66, http://www.revue-pouvoirs.fr/IMG/pdf/Pouvoirs28_p53-66_gaullisme_chiraquisme.pdf. 
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jobboldallal) kellett versenyeznie, ráadásul kormányzati ellenfele éppen államosított és kitágította az 

állam mozgásterét (amit az RPR marxista totális terjeszkedésként értékelt).

A felvetett  problémák  azért  érdekesek,  mert  ha  az  egész  életművet  tekintjük,  a  történelmi 

gaulle-izmus sem koherens gazdaságpolitikai szempontból, mindig az adott pillanathoz igazította az 

álláspontját  (lásd  például  Rueff-terv  esetét98).  Másrészt,  bár  a  történelmi  gaulle-izmus  valóban 

igyekezett a baloldal felé is nyitni, s nem zárni az ajtókat, nem szabad elfelejteni, hogy az ún. RPF-

korszak, De Gaulle ritkán emlegetett pártalapítási kísérlete éppen hogy virulens antikommunizmusával 

és antimarxizmusával vétette észre magát99.

Jean Baudouin végül kritikusan és szkeptikusan idézi magát Jacques Chiracot, aki szerint „A 

gaulle-izmus pragmatikus gondolat és nem doktrína. Változott,  amikor a világ változott.  Senki nem  

tudja, mit mondana a tábornok ma, de azt hiszem, azt mondaná, amit én” (fordítás tőlünk – SEP). 

Abban biztosan igaza van Chiracnak, hogy a gaulle-izmus pragmatikus, változott, és senki nem tudja, 

hogy mit mondott volna De Gaulle bizonyos helyzetekben. Főleg azért, mert De Gaulle számára nem 

az  ellenzéki  lét  volt  a  természetes,  hanem  a  cselekvő,  döntésképes  lét  –  vagyis  a  hatalommal 

rendelkezés állapota. Amikor egyszer megpróbálkozott az ellenzéki vezér szerepével az RPF-ben, úgy 

tűnhetett,  hogy  hozzá  méltatlan  kalandba  kezdett.  Valóban,  ki  tudja,  hogy  mit  mondott  volna  a 

nyolcvanas  évek  elején,  amikor  a  szocialisták  a  kommunistákkal  együtt  elfoglalták  azt  az 

intézményrendszert,  amelyet  megalkotott  (ráadásul  De Gaulle  számára alig  titkolt  cél  volt,  hogy a 

Szovjetunió,  vagyis egy idegen hatalom által  támogatott  kommunisták ne kerülhessenek a  hatalom 

közelébe).

A gyakorlatban,  s  a  chirac-i  pályafutás  egészét  nézve,  a  chirac-izmus  is  sok  szempontból 

nagyon  pragmatikus.  Hogy  csak  egy  példát  mondjunk,  a  föderális  európát  támadó  és  a  francia 

szuverenitást  védelmező L'appel  de  Cochin-től100 az  alkotmányos  szerződésig  tart  Jacques  Chirac 

politikájának az európai íve. Gazdaságpolitikája éppúgy változatos. A nyolcvanas évek elején, illetve 

1986 és 1988 között liberális, privatizáló politikát folytatott, de 1995-ben pedig már a szociális törés 

jelszavával  kampányolt,  hogy  aztán  a  „neoliberális  és  atlantista”  Nicolas  Sarkozy-vel  szemben 

védelmezze  a  republikánus  hagyományokat.  Ami  pedig  az  atlantizmust  illeti:  az  1983-ban  még 

atlantista Chirac 2003-ban az iraki háború miatt létrejött atlanti törés egyik „hőse” volt, aki jó gaulle-

98 Erről a liberálisnak tartott 1958-as stabilizáció csomagról lásd: CHÉLINI, Michel-Pierre, „Le plan de stabilisation 
Pinay-Rueff, 1958”, Revue d’histoire moderne et contemporaine, no. 48-4,(4), 2001, pp. 102-123., 
https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RHMC_484_0102. 

99 Ezzel természetesen kiváltva a kommunisták nemtetszését. Erről tanúskodik: MOLCSANOV, op. cit.
100 L’Appel de Cochin de Jacques Chirac du 6 décembre 1978, https://clio-texte.clionautes.org/L-APPEL-DE-COCHIN-

DE-JACQUES-CHIRAC-du-6-decembre-1978.html. 
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ista  módjára  megőrizte  Franciaország  különállását,  és  nem  vett  részt  az  ún.  „hajlandók 

koalíciójában”101…

Az eddigi  neo-gaulle-izmus  egyik  utolsó  fejezetét  ezután  Nicolas  Sarkozy  írta,  aki  talán  a 

legvitatottabb személyiség az „örökösök” között. Mint arra a korábbiakban már hosszabban utaltunk, 

Nicolas Sarkozy gaulle-izmusa roppan érdekes kérdés. Természetesen nagyon sokan kritizálták azért, 

mert álláspontjuk szerint ellépett a gaulle-ista hagyományoktól, de sokan érvelnek amellett is, hogy 

igenis sokat megőrzött a gaulle-ista attitűdből. Christian Gambotti számos érvet felsorakoztat e téren102, 

ezek közül érdemes megemlítenünk utalását Sarkozy  Libre című könyvére, mely szerint nem létezik 

abszolút igazság és De Gaulle-ra is jellemző volt, hogy a körülmények is fontosak voltak számára103.

Tény ugyanakkor,  hogy Sarkozy azok közé tartozik,  akik szerint  a  gaulle-izmus De Gaulle 

halálával és távozásával véget ért. Amikor 2008-ban beszédet mondott a Colombey-les-deux-Églises-

ben található emlékhely felavatásakor, akkor ezt világosan ki is mondta. Igaz, azt is hozzátette, hogy 

szerinte  a  gaulle-izmus  nem  egy  doktrína,  hanem  egy  szellemiség,  egy  létmód,  szembenállás  a 

lemondással104. Értelmezés kérdése, hogy Sarkozy értelmezése mennyire áll távol azonban attól, amit 

Chirac  állított  a  gaulle-izmus  alkalmazkodó-képességéről  és  változékonyságáról.  Nicolas  Sarkozy 

önmeghatározása  ettől  függetlenül  inkább  jobboldali,  mintsem  gaulle-ista.  Ezt  állítólag 

magánbeszélgetésekben  világossá  is  tette,  amikor  a  gaulle-ista  jelzőt  taglalta.  Ekkor  úgy  hírlik, 

nemcsak kétségbe  vonta  a  tábornok 1958 utáni  tevékenységének  az  eredményességét,  hanem még 

legendának is titulálja a gaulle-izmust105. Utóbbi helytálló megállapítás, ugyanakkor többről is van szó, 

mint egy szimpla mítoszról. A tábornok 1958 utáni eredményességére vonatkozó megállapítások pedig 

természetesen vitathatóak, noha a kérdés tárgyalása nem ambíciója e dolgozatnak.

Ki tudja, hogy ez az önmeghatározás része, oka lehetett-e annak a jelenségnek, hogy Sarkozy az 

elnöki  szerepet  egészen  máshogy  kezelte,  mint  ahogy  De  Gaulle,  vagy  mint  ahogy  az  az 

intézményrendszer logikájából következett volna (az intézményrendszerbe az elnöki tekintély védelme 

101 „Coalition of the willing”: a Bush-kormányzat terminológiájában azon országok, amelyek támogatták az iraki 
beavatkozást.

102 GAMBOTTI, op. cit.
103 Ibid., p. 46.
104 Déclaration de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, sur la politique menée par le Général de Gaulle et sur 

la réconciliation franco-allemande, à Colombey-les-Deux-Eglises le 11 octobre 2008, 
http://discours.vie-publique.fr/texte/087003207.html. 

105 Az eredeti így hangzik: „Moi, gaulliste? Ce n’est pas aussi simple. Le général de Gaulle fut un grand homme en juin 
1940, puis en mai 1958. La première fois, il nous a rendu l’honneur et la seconde fois donné une Constitution. Mais 
après? Quel est son bilan? Laissez-moi rigoler. Qu’est-ce qu’il a fait, au juste, en dehors de s’accrocher à un pouvoir 
qui se dérobait devant lui? Et puis franchement, il serait temps d’en finir avec une certaine légende.” GIESBERT, 
Franz-Olivier, Monsieur le Président: Scènes de la vie politique (2005-2011), Flammarion, 2011, p.  226.
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is bele van építve, és Nicolas Sarkozy ezzel a legfontosabb lehetőséggel nem élt). A gaulle-ista karizma 

mindennapivá válásáról szóló fejezetben részletsebben is láthatjuk majd, hogy miről is van szó. Azáltal, 

hogy Nicolas Sarkozy gyakori szereplője volt a sajtónak, nem ápolta az elnöki misztikumot és kvázi-

miniszterelnökként lépett fel, gyengítette a saját pozícióit, végső soron újraválasztási lehetőségeit is, 

ami hozzájárult a 2012-es vereségéhez.

II. 4. A gaulle-izmus lehetséges értelmezései

De Gaulle személye tehát elképesztő mértékben nyomja rá a bélyegét a mai francia gondolkodásra. 

Ideológiailag – természetesen. De nem csak ideológiailag. A jobboldalon gyakran az „utódot” keresik, 

de  a  baloldali  és  centrista  politikusok,  elnökök  számára  is  mérce  a  tábornok.  Ő  a  „nagy  ember” 

kvintesszenciája. Mítosza körüllengi a mai francia politikát és a huszadik századi történelemszemléletét 

is. Miként Sudhir Hazareesingh írja106, De Gaulle azért is lehet annyira elismert, mert személye egyesíti 

a modern mítoszok fontos archetípusait, mivel egyszerre megmentő, a haza atyja, próféta és hős107. Ő a 

francia történelem számára gyakran oly fontos „isteni gondviselés embere”, az  homme providentiel,  

mely jelenség a francia történelemben évszázados hagyományra tekint vissza, s először Jeanne d'Arc 

személyében jelent meg108.

A huszadik század francia történelme, legalábbis annak 1970-ig tartó szakasza, de részben az 

azután következő időszak is, De Gaulle személyén keresztül gyakorlatilag megismerhető: olyan nagy 

ügyek kötődnek a nevéhez, mint harmincas évek vitája a Francia Köztársaság védelmi képességeiről és 

védelmi  stratégiájáról,  a  harmadik köztársaság legális  öngyilkossága,  az  ismeretlen tábornok 1940. 

június  18-i  beszéde,  a  világháborús  erőfeszítések,  a  felszabadulás,  Franciaország  nemzetközi 

pozíciójának  megszilárdulása,  a  németországi  megszállási  övezet  kérdése,  az  ENSZ  Biztonsági 

Tanácsának  francia  tagsága,  majd  a  lemondás,  a  negyedik  köztársaság  alkotmánya,  az  RPF109 

megalakulása,  tündöklése  és  hanyatlása,  az  algériai  vita,  majd  a  visszatérés,  az  algériai  háború 

106 HAZAREESINGH, Sudhir, In the Shadow of the General. Modern France and the Myth of de Gaulle. New York, 
Oxford University Press, 2012.

107 Erről ír: SOÓS Gábor, Párizs, Algír, Colombey. Az 1958-as politikai válság Franciaországban, Janus Pannonius 
Tudományegyetem Pécs, 1996,  http://mek.niif.hu/02100/02128/02128.htm. 

108 A témához lásd: FISCHER, Didier, L’homme providentiel de Thiers à de Gaulle : Un mythe politique en République,  
L’Harmattan, 2009.

109 A Rassemblement du Peuple Francais (RPF, Francia Népi Tömörülés), De Gaulle első és egyetlen olyan pártja, 
amelyhez direktben a nevét adta, igaz, kezdetben pártok felett álló mozgalmat akart szervezni, amely engedi a kettős 
tagságot – csakhogy a többi párt értelemszerűen nem volt ebben partner.
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lezárása110,  az európai egységesülés folyamata111, az új köztársaság, és persze a végül lemondáshoz, 

meg nem értettséghez, elutasítottsághoz vezető 1968-as diáklázadás. Kevés olyan fontos ügyet, fontos 

pillanatot tudunk említeni tehát a huszadik század első felének francia történelméből, amelyhez De 

Gaulle-nak ne lett volna köze, és ha jobban belegondolunk, még 1981-ben is mindenki rá gondolt, 

amikor azt méregették, vajon a szocialista Mitterrand elég karizmatikus lesz-e ahhoz, hogy betöltse a 

nagy ember hivatalát.  Az utána következő időszakban az elnökök személyiségének és politikájának 

vizsgálata mindig, újra és újra visszaköt a tábornok személyéhez, legyen szó akár Mitterrand-ról, akár 

Emmanuel Macronról.

Miként Sudhir Hazareesingh írja, De Gaulle nagyságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az 

ő  előítéletei,  véleményei  a  mai  napig  tovább  élnek  a  franciákban112.  Olyan  témákra  érdemes  itt 

gondolni,  mint  az angolszászokhoz való  viszony,  az  Európai  Unióhoz való viszony,  vagy éppen a 

sajátos „francia  modell”  gondolata,  ami persze nehezen megfogható,  de a francia  kivételesség hite 

nélkül a gaulle-izmus sem igazán érthető meg.

Ugyanakkor  pont  ezek  az  előítéletek  azok,  amelyek  a  gaulle-izmus  értelmezését  is 

megnehezítik.  A franciák  ugyanis  –  a  közbeszédben  legalábbis  –  inkább  tekintenek  az  1959-1969 

közötti politikus De Gaulle-ra, mintsem „a gaulle-izmusra”, mint egy egységes, teljes életműre, vagyis  

észlelésük  és  értelmezésük  a  gaulle-izmus  mibenlétéről  töredezett,  részleges (vagyis  a  második 

világháborús szerepvállalás,  különösen az 1940. június 18-án elmondott  híres ellenállásra felszólító 

beszéd még csak-csak előkerül, de a korai katonai pályafutás jelentősége, vagy éppen a gaulle-izmus 

középső, erősen pártpolitikai korszakának ellentmondásai gyakran elsikkadnak a közbeszédben). 

Még az amúgy egy platformon, egy gaulle-ista csoportban állók sem mindig értenek egyet a 

nüanszokban, és azok a nüanszok néha komoly jelentőséggel bírnak. A beszélgetőtársak és a szerzők 

adott esetben a lehető legtöbb rendelkezésre álló változattal állnak elő, pedig egy körhöz tartoznak. Az 

„emlékezés” fogalma ugyanis kiemelendő itt – ki hogyan emlékszik a tábornokra, magára a gaulle-

izmusra,  ki  milyen  emlékek  alapján  és  minek  tekinti  ma?  Ez  a  személyes  definíciókat  nagyban 

befolyásolja. A magunk részéről ezért egyre közelebb jutottunk ahhoz a nem túl eredeti állásponthoz, 

hogy  nem  beszélhetünk  gaulle-izmusról,  csak  gaulle-izmusokról,  sőt,  kis  túlzással  akár  azt  is 

megkockáztathatjuk, hogy ahány ember, annyi gaulle-izmus.

110 Ezekről ír SOÓS, Gábor, op.cit.
111 Erről bővebben lásd: TÜRKE, András István, „Charles de Gaulle konföderatív Európa-terve", Sic Itur Ad Astra 3-4 

(Tanulmányok a XX. századról), pp. 192–222., Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2005., illetve TÜRKE, 
András István, Charles de Gaulle Európa-politikája - Az európai integráció konföderatív alternatívája, Párizs-
Budapest, Europa Varietas Institute, 2013.

112 HAZAREESINGH, op. cit.
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Ez a definiálási  probléma nem új keletű és sokan foglalkoztak már vele.  Mégis, e dolgozat 

keretei  között  is  sort  kell  keríteni  arra,  hogy megfogalmazzuk,  mint  tekintünk gaulle-izmusnak.  E 

fejezetben  merítünk  e  korábbi  munkákból,  ha  nem  is  jelezzük  külön  minden  egyes  alkalommal, 

elsősorban Jean-Christian  Petitfils  kis  kötetére  gondolva,  melynek címe:  Le gaullisme113,  és  amely 

taxatíve sorolja a szerinte lehetséges definíciókat. Nézzük tehát, melyek a lehetséges meghatározások!

II. 4. a) A tábornok követése

Ha a gaulle-izmust definiálni szeretnénk, a legegyszerűbb megközelítés az, ha magához a személyhez 

kötjük: azok a mozgalmak, politikusok, gondolkodók és választók tekinthetők gaulle-istának, akik a 

tábornokot követték, követik, illetve akik – önbevallás alapján – azt mondják magukkal kapcsolatban, 

hogy a tábornok által képviselt értékeket követik. 

Az alapprobléma ezzel a megközelítéssel, hogy a tábornok halálával eltűnt az,  amit követni 

lehetne. Márpedig valamilyen formában muszáj konkrétan megfogalmazni, hogy akkor tulajdonképpen 

a  tábornok  mely  értéke,  módszere,  esetleg  konkrét  politikája  az,  amely  követésre  érdemes.  Ebből 

következik az érvelés, hogy De Gaulle nélkül nem lehetséges a gaulle-izmus, hiszen halálával éppen az 

iránytű veszett el. Vagyis: a gaulle-izmus mint koherens eszme sírba szállt annak névadójával, ezért 

nincsen értelme ma már gaulle-izmusról beszélni. A logikai probléma ezzel viszont az, hogy a mai 

napig vannak olyanok, akik gaulle-istának vallják magukat, a mai napig azonosulnak ezzel a címkével. 

A gaulle-izmus  tehát  mindenképpen létezik  mint  konstrukció,  mint  hivatkozási  alap,  s  mint  ilyen, 

elemzésre is érdemes. A gaulle-izmus sorsa ebben az értelemben igencsak hasonlít a jobb- és baloldal 

címkék,  illetve  az  egyes  politikai  ideológiák  állítólagos  sorsához:  sokszor  temették  már  őket 

értelmiségiek  és  átlagemberek,  de  mindannyian  azért  makacsul  ellenálltak,  és  minden  ellenkező 

híreszteléssel szemben léteznek, mert az emberek egy része folyamatosan képes arra, hogy azonosítsa 

magát velük.

A gaulle-izmus esetében tehát van mit elemezni, mert a címke mögött létező, és sokszínű a 

valóság. A gaulle-izmus éppen olyan, mint bármely más ideológia. A De Gaulle-i életmű egységessége 

ellenére  természetesen  léteznek  olyan  gaulle-isták,  akik  úgymond  halászgatnak  a  teljesítményben, 

abban,  hogy  a  személy  életművéből  mit  tartanak  követésre  érdemesnek:  a  Szabad  Franciaország 

számos  képviselője  például  úgy  vallja  magát  gaulle-istának,  hogy  a  tábornok  1958  utáni 

113 PETITFILS, Jean-Christian, Le Gaullisme. Que sais-je? Paris, Presses Universitaires de France, 1981. A jelen fejezethez 
e kötet ott is vezérfonalként és inspirációként használom, ahol ezt esetleg külön nem jeleztem.
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teljesítményével a lehető legkevésbé sem ért  egyet,  gondolva itt  különösen Algéria „elengedésére”, 

amely sokak számára a mai napig megbocsáthatatlan bűn. Mások úgy (annak ellenére és azzal együtt) 

gaulle-isták, hogy a gaulle-izmus bizonyos hagyományaival, politikáival nem értenek egyet. Személyes 

párizsi beszélgetéseink114 során volt alkalmunk meggyőződni arról, hogy a tábornok követése, bár a 

gaulle-izmus  fontos  definíciós  eleme  lehet,  nem  feltétlenül  jelent  kritikátlan  vagy  minden  elemre 

kiterjedő követést. A közös elem tehát ebben a definícióban az, hogy az adott illető De Gaulle hívének, 

azaz gaulle-istának mondja magát – az már egy más kérdés, hogy a gyakorlatban emögött pontosan mi 

van.  Ezzel  a  témával  foglalkozik  a  dolgozat  függelékében  a  gaulle-istákról  szóló  szöveg,  amely 

igyekszik  áttekinteni,  hogy kik  az  önbevallás  alapján  magukat  gaulle-istának vagy részben gaulle-

istának vallók, illetve hol találhatók a francia politikai rendszerben.

II. 4. b) A tábornok politikái

Sokan,  akik  a  gaulle-izmus  örökösének  szeretnék  mutatni  magukat,  úgy  vélik,  hogy  bizonyos 

szakpolitikai választások adják a gaulle-izmust. Vagyis az a döntéshozó, aki bizonyos helyzetekben a 

tábornok  által  képviseltek  mentén  hoz  döntéseket,  gaulle-istának  tekinthető.  Csakhogy  azonnal 

felmerül a kérdés, hogy ez esetben a gaulle-ista szakpolitikák bármilyen formában katalogizálhatók-e? 

Vagyis létezik-e egy olyan lista,  amely világosan megmondja,  hogy aki  gaulle-ista,  annak így kell 

döntenie,  vagy  úgy kell  döntenie  egy  adott  dilemma felmerülése  esetén?  Van-e  gaulle-ista  Biblia, 

kiskáté?  Kimondható-e,  hogy –  mondjuk – Nicolas  Sarkozy azért  nem gaulle-ista,  mert  atlantista, 

Amerika-barát volt vagy mert visszavitte a NATO integrált katonai szervezetébe Franciaországot115? 

Ez minden bizonnyal egy túlságosan sommás megközelítése a gaulle-ista politikának, illetve a 

tábornok  politikai  személyiségének,  gondolkodásának.  Gaulle-ista  politikai  katalógus,  kiskáté  azért 

nem képzelhető el, mert a tábornok maga is rendkívül pragmatikus ember volt. Az angolszász- és brit-

ellenesnek  tartott  tábornok  komolyan  elgondolkozott  a  brit-francia  unió  lehetőségén  1940-ben,  és 

együttműködött  Churchill  Angliájával  Franciaország  megmaradása  és  sikere  érdekében  (a  kubai 

114 A beszélgetésekre a Balassi Intézet Campus Hungary-programja keretében került sor, s bár strukturált feldolgozásuk 
értelmetlennek bizonyult a kis elemszám és a reprezentativitás hiánya miatt, a meglátások, elemzések és egyéb 
értelmezési, irodalmi stb. tanácsok rendkívül sokat tettek hozzá a jelen dolgozathoz. Ezek a beszélgetések inspirálták 
például a kortárs gaulle-istákról szóló fejezetet.

115 Ez egy gyakori kritika volt Nicolas Sarkozyvel szemben. Ráadásul a megállapítás annyiban még leegyszerűsítő is, hogy 
a francia re-integráció már a 2000-es években, Jacques Chirac elnöksége alatt megkezdődött, ráadásul a szuverén 
nukleáris ütőerőt a Sarkozy-féle re-integrációval sem adták fel. Erről ír:  TÜRKE, András István, „De Gaulle-tól 
Sarkozy-ig: Franciaország és a NATO viszonya (1966-2009)", Külügyi Szemle, 2009/2,  Budapest, Magyar Külügy 
Intézet, pp. 65-87.

40



válságban is megbízható és szolidáris szövetségese volt az Egyesült Államoknak). Az efféle látszólagos 

ellentmondásokat csak akkor lehet értelmesen feloldani az életpályában, ha De Gaulle-t nem csak mint 

francia  elnököt  nézzük,  és  a  gaulle-izmust  nem szűkítjük le  az 1958 utáni  időszakra,  hanem mint 

kompakt egészre, egy életműre, mint logikus gondolkodásmódra tekintünk. Ha pedig mint kompakt 

egészre,  logikus gondolkodásmódra tekintünk a gaulle-izmusra,  akkor az Amerikához való viszony 

rögtön  nem öncél,  hanem eszköz.  Így  nem az  a  megfelelő  kérdés,  hogy  követheti-e  a  gaulle-ista 

hagyományokat,  aki  az  adott  pillanatban  atlantista  politikát  folytat,  hanem az,  hogy Franciaország 

nemzeti és nemzetállami érdekeinek az adott pillanatban az a politika felel-e meg (a gaulle-izmus arra 

is tanít  bennünket, hogy semmi nem visszafordíthatatlan, vagy megváltoztathatatlan, lehet, hogy az 

érdekek  egy  évtized,  két  évtized  múlva  már  máshogy  néznek  ki  és  másféle  politikai  válaszokat 

igényelnek).

Ugyanakkor  tény,  hogy  az  interjúalanyok,  gaulle-ista  beszélgetőtársak  jelentős  része  nem 

habozott konkrét szakpolitikai pozíciókat megnevezni,  amikor a gaulle-izmusról beszélgettünk. Volt 

azonban, aki az erről szóló beszélgetést  egyszerűen azzal zárta rövidre,  hogy senki nem tudja,  mit 

tenne, mit tett volna a tábornok bizonyos helyzetekben. Ezzel az érvvel egyet lehet érteni. Az érv a 

nyilvános vitákban is előkerül. Köztudott ugyanis, hogy De Gaulle nem akarta, hogy politikáiból írott 

program,  vagy doktrína szülessen,  mert  az megkötötte  volna a  kezét116.  Ha pedig  maga az alapító 

ennyire pragmatikusan közelített  a  politikához,  az utódok nehézkesen definiálhatják a munkásságát 

kevésbé pragmatikus módon. Elvégre dogmává merevedhet-e az, ami kezdetben a körülmények játéka 

volt csupán? (Igen, természetesen igen, a történelemben számos példát látunk erre, gondoljunk csak 

arra,  hogy  például  egy-egy  vallásalapító,  például  Jézus,  Mohamed  vagy  Sziddhártha  –  szóbeli  – 

tanításai hogyan váltak írott tantételekké, azaz dogmákká, végül pedig eretnek-viták tárgyaivá. Később 

látni  fogjuk,  a  weberi  karizma-elmélet  keretében ez  a  dogmává alkulás  nem más,  mint  a  karizma 

mindennapivá válásának az eleme.)

Még egy megjegyzés e definíciós lehetőséghez: bizonyos szakpolitikák annyira a gaulle-izmus 

szimbólumává  váltak,  annyira  a  mítosz  részévé  váltak,  hogy  tényleg  nehéz  elválasztani  őket  a 

tábornoktól.  Gondolunk  itt  különösen  az  ötödik  köztársaság  intézményrendszerére,  vagy  éppen  az 

atomütőerőre (force de frappe) és annak a De Gaulle elnöksége alatt kikristályosodó és azóta is szinte 

változatlan doktrínájára. Pedig az atomütőerő esetében például közismert, hogy a kifejlesztését nem De 

Gaulle döntött róla, az elhatározás még a negyedik köztársaság idején megszületett. Ráadásul a gaulle-

116 Említi: GAMBOTTI, Christian, Nicolas Sarkozy. Államféri születik, Athenaeum, 2008, p. 29.
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ista doktrína francia doktrínává vált, és az azóta hivatalba lépő elnökök és kormányok szinte „szent 

tehénként” tekintenek rá. De vajon De Gaulle is így tett volna 1970-2019 között? Nem tudhatjuk.

II. 4. c). Egy bizonyos felfogás Franciaországról és a hatalomról

Ha a gaulle-izmust egy nagy szintézisnek fogjuk fel – és a fentiek alapján nem igazán foghatjuk fel 

másképpen  –  akkor  egyfajta  nemzeti  gondolatként  kell  tekintenünk  rá,  illetve  egyfajta 

hatalomfelfogásként, mely a cselekvésre képes államot kiemelt eszközének tekinti. De milyen is ez a 

gondolat, milyen a gaulle-izmus felfogása a nemzetről és a hatalomról117? 

A gaulle-izmus mindenekelőtt egy nagy történelmi hagyományokba illeszkedő eszmerendszer, 

egy szintézis, abban az értelemben, hogy De Gaulle kifejezetten jól ismerte Franciaország történetét, 

már  csak  azért  is,  mert  maga is  tanított  hadtörténetet.  De Gaulle  a  maga szerepéről  és  történelmi 

jelentőségéről évezredes francia hagyományok figyelembevételével, felhasználásával gondolkodott, és 

a történelemben sem állt  távol tőle a szintetizáló igény: a gallokat ugyanúgy képes volt a franciák 

elődjének tekinteni, mint Klodvigot (Clovis)118. Másrészt egyfajta dialektika is jellemezte De Gaulle 

történelmi gondolkodását (a nagy bukások és a nagy talpra állások ciklikusságával kapcsolatosan119). 

Gyakorlati  értelemben  roppant  fontos,  hogy  a  gaulle-izmus  mint  politikai  eszme  nem  az  az 

eszmerendszer,  amely válogat a történelmi korok között120,  még akkor sem, ha ezen eszmerendszer 

számára  természetesen  az  egységet  veszélyeztető  belső  harcok  semmilyen  formában  nem 

igazolhatók121.  Vagy ahogy Hazareesingh fogalmaz: a gaulle-ista mítosz diakronikus ereje a kreatív 

dialógus a francia politika összes nagy hagyományával122.

Talán  ebben  az  értelmezési  körbe  lehet  sorolni  azt  az  értelmezést,  amely  nem egyszerűen 

attitűdként,  és  nem  ideológiaként  tekint  a  gaulle-izmusra,  hanem  a  realitáson  megedződött 

doktrínaként, melynek sarokkövei a nemzet(i nagyság), az állam, és a részvétel123. 

117 De Gaulle történelemfelfogását az alábbi tanulmány segítségével járjuk körbe: AGULHON, Maurice, „De Gaulle et 
l'histoire de France”, Vingtième Siècle. Revue d'histoire, No. 53 (Jan.-Mar. 1997), pp. 3-12. 

118 AGULHON, op.cit., p. 6.
119 AGULHON, op.cit., p. 7.
120 PETITFILS, op.cit., p. 36-37.
121 AGULHON, op.cit., p. 8.
122 HAZAREESINGH, op.cit., p. 15.
123 Így értelmezi a gaulle-izmust: BAUDOUIN, Jean, „« Gaullisme » et « chiraquisme » réflexions autour dun adultère”,  

Pouvoirs, 28, 1983, pp. 53-66., http://www.revue-pouvoirs.fr/IMG/pdf/Pouvoirs28_p53-66_gaullisme_chiraquisme.pdf. 
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II. 4. d) A bonapartizmus egyfajta továbbélése

Kiindulópontunk  volt  a  Pierre  Rosanvallon  által  megfogalmazott  gondolat,  hogy  a  köztársaság 

kultúrája nem más, mint megédesített bonapartizmus. Nem kell meglepődnünk azon, ha sokan ilyen 

kontextusban értelmezik a gaulle-izmust is.

A  gaulle-izmus  eszmetörténeti  elhelyezésekor  kifejezetten  megkerülhetetlen  alapmű  René 

Rémond klasszikus munkája, a már többször említett Les Droites en France. Ebben a műben Rémond 

az elmúlt kétszáz év francia történelmét áttekintve gyakorlatilag három francia jobboldali hagyományt 

különböztet meg: a legitimista, a bonapartista, és az orleanista hagyományt. Rémond a gaulle-izmust a 

bonapartista  hagyományhoz  sorolja,  és  erre  jó  oka  van.  Anélkül,  hogy  egy  az  egyben  követnénk 

Rémond gondolatmenetét, könyve alapján a következő érvek sorakoztathatók fel a bonapartizmus és a 

gaulle-izmus hasonlónak kezelése (ha nem is megfeleltetése) mellett:

 a  bonapartizmus nem lép  be a  jobb-baloldal  dichotómiába,  éppen ellenkezőleg,  meg akarja 

haladni azt124 – hasonló volt De Gaulle ambíciója is, sőt, Rémond szerint ez részben és egy ideig 

sikerült is neki125, viszont Pompidou időszakában a gaulle-izmus jobbra tolódik126. Ráadásul az 

ily  módon  jobboldalivá  vált  gaulle-izmust  a  70-es  évek  végére  otthagyja  az  „électorat  

populaire”127, vagyis a „népi szavazóréteg”. Egyébként Emmanuel Macron elnöksége és az En 

Marche ! ideológiája szempontjából is érdekes vizsgálati téma lehet, hogy a hagyományos jobb-

bal törésvonal meghaladásának vágya mennyire illik a jobboldal bonapartista hagyományába, 

illetve  mennyiben  rímel  erre  a  hagyományra  (a  későbbiekben  részletesen  kitérünk  a 

„macronizmus” törésvonal-képző szándékaira).

 A  bonapartizmus  autoriter,  antiparlamentáris,  egalitárius,  pártellenes,  és  populista 

eszmerendszer128 – nehéz lenne tagadni, hogy a gaulle-izmus gyakran sorolt jellemzői is ezek. 

Igaz,  az  összes  jelző  vitatható  és  vitatott  is  a  gaulle-izmus  esetében,  hiszen  mennyiben 

tekintélyelvű egy olyan eszmeáramlat, amelynek a vezetője önként távozott, amint elveszített 

egy népszavazást, mennyire egalitárius egy olyan eszmeáramlat, amely a participáció és a tőke-

munkás kiegyezés gyakorlati megvalósításáig csak részben jutott el, mennyiben pártellenes egy 

124 RÉMOND, op.cit., p. 107.
125 RÉMOND, op.cit., p. 333.
126 RÉMOND, op.cit., pp. 334-335.
127 PETITFILS, op.cit., p. 122.
128 RÉMOND, op.cit., p. 110.
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olyan áramlat, amely a francia történelemben először alkotmányban rögzíti a pártok szerepét? 

Nem állítjuk tehát, hogy ezek a jelzők nem alkalmazhatók a gaulle-izmusra, ugyanakkor az a 

meggyőződésünk, hogy használatuk nagyban árnyalható.

Rémond  (helyesen)  a  különbségekre  is  felhívja  a  figyelmet.  Ezek közül  a  legfontosabb,  hogy III. 

Napóleon időszakának bonapartistái nem hoztak létre modern pártot129, így viszonylag gyorsan el is 

tűntek formai értelemben a történelem süllyesztőjében. Egyébként, mint máshol Rémond kiemeli, már 

csak azért  sem tekinthetjük a bonapartizmust  prefasiszta  jelenségnek, mert nincs mögötte  egységes 

párt130.  De  Gaulle  és  Georges  Pompidou  azonban  nem  követik  el  ezt  a  „napóleoni  hibát”  –  a 

pártszervezés  ugyanakkor  kifejezetten  Pompidou  feladata  lesz.  Később  térünk  ki  arra,  hogy  ez  a 

pártépítés hogyan történt, és mi a jelentősége a gaulle-izmus továbbélése szempontjából.

A Napóleon-kérdés más kontextusban is emlegethető. Sudhir Hazareesingh például felhívja a 

figyelmet arra, hogy De Gaulle láthatóan sokat dolgozott azon a memoár-bekezdésen, amely az 1851. 

decemberi államcsínyről szól – így jelentősége van annak, hogy megjelenik a gondolat, miszerint az 

emberek belenyugodtak az államcsínybe –, ráadásul ez a korai kéziratokban is ott van131. Napóleon 

további emlegetése az emlékiratokban úgy is értelmezhető, hogy népi egyetértéssel legitim dolog lehet 

erőhöz  fordulni,  ami  igazoló  párhuzamot  jelenthet  Brumaire  18.  és  1958  májusa  között,  véli 

Hazareesingh132. De Gaulle egyébként az 1969-es Napóleon megemlékezések előkészítésében nagyon 

aktív volt, a beszédét csak a lemondása miatt nem mondta el133.

II. 4. e) A katonai gondolkodás

Kevesen értik De Gaulle gondolkodásával kapcsolatban, különösen a De Gaulle életművét felületesen 

ismerők között: elsősorban katonai jellegű volt a tábornok gondolkodása134. A taktikai változásokat egy 

katonai gondolkodás képes csak olyan rugalmasan kezelni, ahogy De Gaulle tette. „A történelemmel 

változtatja politikáját” - mondja Marc Ferro, és igaza van135. M. Szebeni Géza De Gaulle életrajza idézi 

129 RÉMOND, op.cit., p. 146.
130 RÉMOND, op.cit., p. 204.
131 HAZAREESINGH, op.cit., p. 55.
132 Ibidem, p. 57.
133 Ibidem, p. 118.
134 Így érvel FERRO például, op.cit., p. 158.
135 Ferro, op.cit. p. 372.
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a tábornok beszédes szavait a  Remény emlékiratai magyar fordításából136: Franciaországnak „az ipar  

korszakában  iparosodottnak,  a  verseny  korszakban  versenyképesnek  kell  lennie.  A tudomány  és  a  

technika korszakában pedig a kutatásra kell összpontosítania”.

Franciaország  nagysága  a  gondolati-  és  értékkeret,  valamint  maga  a  cél:  az  ahhoz  vezető 

eszközök változhatnak, ha a körülmények változnak. A körülmények változásához való alkalmazkodás 

a jó katona legfőbb ismérve, a rigid, előre meghatározott doktrínákhoz való alkalmazkodás pedig a 

katonai  vereség  egyik  biztos  előrejelzője:  ezt  pontosan  tudjuk  De  Gaulle  korai  írásaiból,  ahol  a 

hadvezér erényeiről, vagy éppen az első világháborús német vereség okairól értekezik137. Ennek a De 

Gaulle-i tételnek az illusztrációja továbbá az a vita is, amely a statikus és rugalmatlan Maginot-vonal 

hasznossága  körül  zajlott  (a  vitában  történeti  értelemben  De  Gaulle  a  „jó”  oldalon  állt,  hiszen  a 

Maginot-vonal  1940-ben haszontalannak bizonyult,  nem tudta  megvédeni  Franciaországot  a  német 

támadástól).

Ha elfogadjuk a  katonai  gondolkodás  alaptételeit,  feltételezhetjük-e,  hogy De Gaulle  ma is 

mindent úgy csinálna, ahogy életében tette? Természetesen nem, hiszen a körülmények azóta változtak. 

A katona De Gaulle minden bizonnyal figyelembe venné és alaposan mérlegelné a megváltozott és 

változó körülményeket, és aszerint mondaná meg, most mit kell tenni. Már csak ezért sem lehetséges 

gaulle-ista szakpolitikai katalógust készíteni: az olyan megkötést jelentene a mai döntéshozók számára, 

ami a rugalmasság mellett kardoskodó De Gaulle számára éppen annyira elfogadhatatlan lenne, mint a 

statikus Maginot-vonalhoz való minden áron ragaszkodás.

II. 4. f) Gaulle-izmus ≠ gaulle-ista

Vissza  fogunk  még  erre  térni,  de  gaulle-istának  lenni  annyit  tesz,  mint  vállalni  egy  címkét,  egy 

valahova  tartozást.  Gaulle-istának  lenni  önmeghatározás  (és  persze  máshonnan  érkező  címkézés) 

kérdése. Igaz, amióta a gaulle-izmust megszépítette az idő, és elsősorban pozitív kontextusban merül 

fel a fogalom, az ellenfelek részéről érkező címkézés értelme visszafogottabb. A politikai játszmákban 

az ellenfelek a legritkábban szokták pozitívan címkézni egymást.

A gaulle-ista  címke  használata  esetenként  utilitarista,  szavazatvadász  céllal  is  történhet,  de 

feltételezzük,  hogy aki  odáig megy az önmeghatározásban,  hogy kimondja,  ő gaulle-ista,  akkor az 

igyekszik majd tartalmi elemeket is felmutatni az önmeghatározása mellé. Hogy aztán az a tartalom 

136 M. SZEBENI, op.cit., p. 236.
137 A Le fil de l'épée című munkára és a La discorde chez l'ennemi című munkára kell utalnunk.
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megfelel-e a címkének, az már a politikai ellenfelek játékszere és célpontja lehet. Mint később látni 

fogjuk, néha egészen meglepő helyeken jelenik meg a gaulle-ista öndefiníciós címke, nem utolsósorban 

–  az  elmúlt  időszakban,  2012  után  –  például  a  radikális  jobboldali  Nemzeti  Frontban  /  Nemzeti 

Tömörülésben138. Mivel a gaulle-izmus az elmúlt évtizedekben kifejezetten pozitív nemzeti mítosszá 

vált,  s  így minden politikai  erőnek érdeke valamilyen pozitív  kötődést  kialakítani  a  tábornok és  a 

hagyatéka felé, fontos elválasztani a „gaulle-ista” és a „gaulle-izmus” fogalmakat egymástól.

II. 4. e) A populizmus egy fajtája 

A bonapartizmussal való kapcsolat örvén fogalmazódik meg a gyanú: populizmus-e a gaulle-izmus? 

Cas Mudde (és később Cristobal Rovira Kaltwasser) – Michael Freeden kifejezését használva – 

„thin-centered” ideológiának tekinti a populizmust, amely bizonyos központi fogalmakhoz kötődik, de 

tartalmilag  rugalmas,  s  e  rugalmassága  miatt  más  „thin-centered” és  „thick-centered”139 eszmékkel 

együtt jelenik meg, azokhoz kötődik, legyen az a szocializmus vagy a nacionalizmus140.  A populizmus 

az  elitet  és  a  népet  állítja  szembe,  magyarázza  Mudde,  és  az  általános  akarat,  a  volonté  générale 

megjelenítését tekinti a politika feladatának141. Kaltwasser és Mudde összesen három központi fogalmat 

köt a populizmushoz, ebből az egyik az általános akarat. A másik kettő éppen az előbb említett két 

fogalom,  az  emberek,  és  az  elit.  A rugalmasság  miatt  is  felmerül  a  kérdés,  hogy  a  gaulle-izmus 

tekinthető-e egyfajta populizmusnak (Stanley Hoffmann, a XX. századi francia politika és történelem 

nagy elemzője maga is a gaulle-izmus ideológiai ürességéről beszél142, ami sugallhatja, hogy a gaulle-

izmus esetleg két thin-centered ideológia, a nacionalizmus és a populizmus egyfajta keveréke lehet – de 

így van-e?).  

Követve  Mudde  2004-es  gondolatmenetét,  a  gaulle-izmusban,  különösen annak  érett,  késői 

szakaszában, egyértelműen megjelenik annak az igénye, hogy az elitet („a régi pártokat”, „a régi elitet”, 

a negyedik köztársaság vezetőit), az ő széthúzásukat, részérdekeket képviselő viselkedésüket háttérbe 

lehessen szorítani a volonté générale javára. Ugyanakkor a gaulle-ista pártellenesség sem „tökéletesen 
138 Erre a későbbiekben többször visszatérünk.
139 A „thin centered” ideológia csak bizonyos kérdésekre fókuszál, vagyis nincs mondani valója a politikai és az evilági 

emberi élet teljességével kapcsolatban, mint a „thick centered” ideológiáknak. 
140 MUDDE, Cas, „The populist Zeitgeist”, Government and Opposition, 39/4, 2004, pp. 541-563.

MUDDE, Cas, és KALTWASSER,  Cristobal Rovira, Populism: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 
2017.

141 MUDDE, Cas, „The populist Zeitgeist”, Government and Opposition, 39/4, 2004, p. 543.
142 HOFFMANN, Stanley és Inge Hoffmann. „The Will to Grandeur: De Gaulle as Political Artist”, Daedalus, vol. 97, no. 

3, 1968, pp. 829–887. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/20023843.
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pártellenes”, hiszen mint láttuk, a gaulle-izmus különösen a negyvenes-ötvenes évek fordulóján, illetve 

a  hatvanas  években  maga  is  pártépítési  igénnyel  lép  fel,  még  ha  nem is  helyezi  ezt  a  politikája 

középpontjába  –  ahogy  a  mudde-i  értelmezésben  a  populizmus  sem  teljes  egészében  pártellenes 

ideológia,  csak bizonyos pártokkal szemben ellenséges143.  A neo-gaulleisták egyébként a mai napig 

nem  nevezik  magukat  pártnak,  hanem  mindig  uniónak,  összefogásnak,  mozgalomnak  stb.  hívják 

magukat. 

A  pártok,  hiába  maradt  meg  a  szerepük,  paradox  helyzetben  vannak  tehát  az  ötödik 

köztársaságban.  Egyrészt  ez  az  első  olyan  alkotmány,  amelyik  kimondja,  hogy  a  pártoknak 

alkotmányos szerepe van, tudniillik részt vesznek az általános akarat alakításában. Másrészt azonban 

teljesen egyértelmű, hogy De Gaulle a lehető legkisebb mértékre szerette volna csökkenteni a pártok 

befolyását  az  állam  politikájára.  Ezt  egyrészt  az  egyéni  kerületi,  abszolút  többségi  választási 

rendszerrel tudta elérni, ami egy erősen bipolarizáló politikai rendszert hozott létre, kizárva ezzel az 

instabil koalíciók létrejöttének a lehetőségét, amelyek a negyedik köztársaság instabilitásának a fő okai 

voltak. A parlament szerepének a leértékelésével is hasonló eredményt tudott elérni. Harmadsorban az 

ötödik  köztársaság  rendszere  nem  pártokra,  hanem  személyekre  fókuszál,  nagymértékű  a 

perszonalizáció, hiszen a legfontosabb poszt, amit ebben a rendszerben be lehet tölteni, az nem más, 

mint  az  elnöki  poszt.  A  többségi  egyéni  kerületi  választási  rendszer  is  személyes  jelenlétet, 

beágyazottságot és kampányt igényel. Hogy mindez miért paradox? Egészen egyszerűen azért, mert a 

modern politika, ha nem is szervezett pártokat, de professzionális kampányokat igényel – és erre De 

Gaulle-nak is rá kellett jönnie legkésőbb 1965-ben, amikor nem sikerült az első fordulóban megnyernie 

az elnökválasztást, s nagy csalódására második fordulóra kényszerült François Mitterrand-nal szemben. 

Vagyis legkésőbb 1965-ben kiderült, hogy De Gaulle maga is egy pártvezér, s hogy minden De Gaulle 

utáni elnök pártvezér lesz. Ebben az értelemben De Gaulle pártok felettisége is csak egy mítosz, bár 

hatékony  mítosz.  Vagyis  akármennyire  meg  akart  szabadulni  De  Gaulle  a  pártok  hatalmától,  ez 

természetesen nem sikerült neki. Kidobta őket ugyan az ajtón, de visszamásztak az ablakon.

Ugyanakkor a gaulle-izmus, a populizmussal ellentétben nem állítja, hogy a nép erényes lenne, 

az elit meg nem; s az alapvető problémája nem is az elit önérdekérvényesítésének visszaszorítása az 

egységes népakarat javára (az 1958-as alkotmány nevesíti a pártokat, s megőrzi a reprezentációt is, bár 

„racionalizálni” igyekszik azt).  A gaulle-izmus alapvető problémája az egység megteremtése. Márpedig 

a mudde-i keretben a populizmus mint  thin-centered ideológia alapvető eleme az erényes és józanul 

143 MUDDE, Cas, „The populist Zeitgeist”, Government and Opposition, 39/4, 2004, p. 546.
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gondolkodó nép és az önérdeket követő elit szembeállítása. Ebbe a keretbe a nép széthúzásra való 

hajlamossága,  sokszínűsége,  a  pluralizmus  elismerése  tiszta  modellként  nem fér  bele  –  egy  igazi 

populizmus  a  nép  ösztönös  bölcsességét  dicséri,  nem pedig  széthúzását  kárhoztatja.  Márpedig  De 

Gaulle kárhoztatta a franciák kicsinyességét, széthúzását, önérdekkövetését, s nem az elit, hanem „a 

franciák”  hiányosságaival,  széthúzásával  állította  szembe  a  hazát,  annak  erényeit  (lásd  a  Háborús 

emlékiratok  híres  sorait:  „Ha mégis  úgy  fordul  a  kocka,  hogy tetteit  és  történelmét  középszerűség  

jellemzi, akkor az az érzésem támad, hogy ez olyan lehetetlen eltévelyedés, amely a franciák hibáinak  

és nem a haza nemtőjének tulajdonítható. De gondolkodásom tényeken alapuló oldala is arról győz  

meg, hogy Franciaország csak akkor talál igazán magára, amikor az élre kerül, mert csak a nagy  

vállalkozások  képesek  ellensúlyozni  azokat  a  bomlasztó  csírákat,  amelyeket  Franciaország  népe  

magában hordoz.”). 

A fentiek  alapján  nem állítható,  hogy a gaulle-izmus tiszta  populizmus lenne.  A rousseau-i 

általános  akarat  és  az  elitellenesség  egyfajta  megjelenése  valóban  közelíti  a  gaulle-izmust  a 

populizmushoz, ugyanakkor a gaulle-izmus éppen annak a hiányával küzd, amit a populisták adottnak 

vesznek. Egységes és józan ésszel bíró nép a gaulle-izmusban nem létezik.  A mudde-i  populizmus 

ellentéte,  a  pluralizmus  létezik  viszont  –  és  ez  a  pluralizmus  nem más,  mint  a  kívánatos  egység 

akadálya. Mind a populizmus, mind a gaulle-izmus „thin-centered” ideológia, bizonyos hasonlóságok 

ki is mutathatók köztük, de teljes azonosságuk a fentiek alapján nem igazolható.

II. 5. A jelen dolgozatban alkalmazott fogalmak és értelmezésük

Ebben a dolgozatban, egyértelműen arra törekszünk, hogy az életművet egészében szemléljük, és ne 

adjunk indokolatlanul nagy teret a gaulle-izmus utolsó, elnöki korszakának. A rendkívül olvasott és 

művelt  De  Gaulle  gondolkodásmódja,  nézetrendszere  minden  bizonnyal  készen  állt  1940-re  –  a 

tábornok 50 esztendős volt, amikor szigorúan vett politikai karrierje elindult. Azok az alapvető értékek 

és  gondolkodási  sémák,  amelyekkel  a  következő  harminc  évben  mint  politikus  dolgozott,  teljes 

egészében  készen  álltak  1940-re,  és  koherens,  egységes  egészet  alkottak.  A tábornok  korai  írásai 

egyértelműen tanúskodnak erről. 

Ha csak kiragadott pillanatokat tekintünk, könnyen arra juthatunk, hogy De Gaulle egy „flip-

flop”,  szélkakas,  taktikus,  elvtelen  politikus  volt,  aki  pillanatnyi  érdekeinek  és  szeszélyeinek 
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megfelelően változtatgatta a nézeteit (rosszabb esetben akár machiavelliánus hozzáállással vádolhatjuk, 

ahogy azt a kortársak és a késői kritikusok esetenként meg is tették144, és nemcsak a baloldalon, hanem 

a  Vichy-nosztalgikusok  oldalán  is145).  Ha  azonban  egységes  egészként  tekintünk  a  tábornok 

gondolkodására,  akkor  arra  juthatunk,  hogy  bizony  „őrült  beszéd,  őrült  beszéd:  de  van  benne  

rendszer146”. De Gaulle gondolkodása és politikája álláspontunk szerint tehát koherens. 

A fentiek  figyelembe  vételével  a  jelen  dolgozatban  a  gaulle-izmus  kötődő  fogalmakat  a 

következők szerint használjuk:

 Gaulle-izmus:  a  De  Gaulle-i  gondolkodás  az  életmű  egészét  tekintve.  A  tábornok 

gondolkodásmódjára  utaló  fogalom,  melynek középpontjában a  misztikus  Franciaország áll, 

illetve annak nagysága. Vagyis a gaulle-izmus egy speciálisan francia nacionalizmus. A gaulle-

izmus a patrióta célok megvalósítása érdekében cselekvőképes államban, politikai vezetésben 

(leadership)  gondolkodik,  szakpolitikai  preferenciái  viszont  nincsenek,  eszközeiben  és 

megnyilvánulási formáiban végtelenül rugalmas. E rugalmasság azonban nem öncélú politikai 

opportunizmus,  hanem mindig  a  haza  nagyságát  (grandeur)  tartja  szem előtt,  így  maga  is 

144 A magyar olvasó közvetlenül találkozhat ilyen irányú kritikákkal. Érdekes és tanulságos példa erre Nyikolaj 
Nyikolajevics MOLCSANOV De Gaulle tábornok című életrajzi munkája, mely Oroszországban 1973-ban, 
Magyarországon pedig 1974-ben jelent meg, vagyis mindössze 5 évvel a tábornok távozása, és 4 évvel a halála után 
(Zrínyi Katonai Kiadó / Kossuth Könyvkiadó). A kötet természetesen szovjet / kommunista nézőpontból vizsgálja a 
tábornok életművét, időnként meglehetősen nehezen kezelve De Gaulle antikommunizmusa melletti törekvését arra, 
hogy jó viszonyt ápoljon a Szovjetunióval (az „örök Oroszországgal”), továbbá osztályhovatartozását, illetve a tényt, 
hogy De Gaulle tevékenysége nem mindig nyerte el a “burzsoázia” tetszését. Mindenesetre ilyen megállapítások 
találhatók a kötetben: „A „Kard élén” című könyvben jól érezhető Machiavelli nyíltan realista, hacsak nem cinikus 
politikai elveinek fanyar mellékíze”. Vagy: „(…) a “Kard élén” című könyv szerzője alkalmazza a cselekvés emberének 
mindazokat a mellőzhetetlen kvalitásait amelyekről egykor oly nyíltan és ékesszólóan írt: a ravaszságot, a titkolódzást, 
az álnokságot. Ugyanarról a „magas politikáról” volt szó, amelyben nincs erkölcs, csak cél, siker vagy vereség, ahol jó 
minden eszköz” (p. 387.). És: „A legfőbb dolog azonban, ami mindig ott rejtőzött de Gaulle külsőleg emocionális , 
pompás szónoklatokba ágyazott külpolitikai nyilatkozataiban, ez az ő rendkívül mély politikai realizmusa volt. 
Machiavellizmus a legmagasabb szinten. Ő nyíltan arra tanította munkatársait, hogy a politikában nem való a 
szentimentalizmus, itt feltétlenül józan cinizmusra van szükség” (p. 490).  Egyébként a Molcsanov-életrajz éppen ezért 
hasznos és izgalmas olvasmány: megmutatja, hogy kommunista / szovjet szempontból miként láthatták De Gaulle-t, 
mely pontokon fogadták el, illetve mely pontokon kritizálták a tevékenységét. Érdekesség, hogy a munka 
végkicsengése nem igazán különbözik a „polgári”, azaz nem kommunista életrajzoktól (melyeket minden bizonnyal 
Molcsanov is forgatott, s időnként említés-szinten hivatkozott is rájuk): De Gaulle történelmi jelentőségét és nagyságát 
hibáival együtt is elismeri.

145 Érdekes példája a Vichy-nosztalgikus anti-gaulle-izmusnak Florent GINTZ Autopsie du mythe gaulliste (Éditions 
Godefroy de Bouillon, 2003, https://ia801907.us.archive.org/26/items/AutopsieDuMytheGaulliste/Autopsie%20du
%20mythe%20gauliste.pdf) című, az interneten is elérhető-keringő munkája. A szöveg hazugsággal, megalomániával, 
egoizmussal és machiavellizmussal vádolja a tábornokot, kiemelve, hogy De Gaulle lerombolta a Pétain által 
megkezdett erkölcsi megújhodást, asszisztált a kommunisták legitimizálásához és ezzel akarva-akaratlanul előkészítette 
Franciaország XX. század végi romlását. 

146 SHAKESPEARE, William, Hamlet, II. Felvonás, 2. szín, Arany János fordítása.
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eszköz147. E definíció és megközelítés használatával nem vagyunk egyedül. Stanely Hoffmann, 

mint  fentebb  láttuk,  a  gaulle-izmus  ideológiai  ürességéről beszél,  csak  egy  attitűdnek  és 

stílusnak tartja148 – és hosszan elemzi a pszichológia és a pszicho-biográfia eszközeivel, hogy a 

tábornok hogyan építette fel a nyilvános énjét és ennek milyen személyes és politika célja volt 

(illetve hogy a kettő miként függött össze). 

 Gaulle-ista politika: tekintettel arra, hogy a gaulle-izmusnak (a fenti, De Gaulle-i gondolkodás 

szerinti  értelmében) nincsenek állandó szakpolitikái,  az  egyes szakpolitikai döntéseket eseti, 

ideológiától független, inkább körülményekhez, időhöz és térhez kötött dolognak tekintjük, és 

nem  a  gaulle-ista  értékrend  inherens  részének.  Ezért  úgy  utalunk  rájuk,  mint  De  Gaulle 

politikáira, vagy mint gaulle-ista politikára (policy-értelemben).

 Késői  gaulle-izmus,  neogaulle-izmus,  gaulle-izmusok:  amikor  a  tábornok  utódainak 

mozgalmaira,  politikáira,  értékrendjére,  valamint  a  magukat  gaulle-istáknak  vallók 

eszmerendszerére  utalunk,  akkor  ezeket  a  kifejezéseket  használjuk.  Ez  a  szóhasználat  nem 

feltételezi, hogy az adott mozgalom, párt, politikus osztja az általunk e dolgozatban alkalmazott 

gaulle-izmus definíciót.

 Gaulle-isták: azokat a pártokat és politikusokat tekintjük gaulle-istának, akik magukat gaulle-

istának vallják, függetlenül attól, hogy a gaulle-izmus mely definícióját és értelmezését vallják 

magukénak,  és  függetlenül  attól,  hogy  ez  a  definíció  egyezik-e  a  fentiekben  bemutatott,  e 

dolgozatban  alkalmazott  gaulle-izmus-definícióval.  Ezen  „liberális”  meghatározásnak  azaz 

etikai  kétely  az  alapja,  hogy  kutatóként  etikailag  problémás  kétségbe  vonni  valakinek  az 

önmeghatározását, az identitását. Ez ugyanis azzal a következménnyel járna,  ami a politikai 

arénában is gyakran előfordul: valaki kimondja, hogy egy személy saját állítása ellenére nem 

gaulle-ista,  csak  azért,  mert  esetleg  az  ő  definíciójába  nem  fér  bele.  Miközben  tisztában 

vagyunk vele, hogy egy kutatási tárgyat valahogy definiálni kell, a „gaulle-ista” mint személy 

definiálása esetén elfogadjuk azt, ha valaki egyszerűen gaulle-istának vallja magát. 

A gaulle-izmust  tehát  egy  –  Stanley  Hoffmann  kifejezésével  élve  –  ideológiailag  többnyire  üres 

gondolkodásmódnak és stílusnak tekintjük e dolgozatban, amely a francia nagyságot (grandeur) és az 

ahhoz szükséges feltételek megteremtését (pl. erős állam, védelmi képesség stb.) tűzi ki maga elé célul, 

147 Az eszközök és célok viszonyáról ír: PETITFILS, op.cit. 
148 HOFFMANN, Stanley és Inge Hoffmann. „The Will to Grandeur: De Gaulle as Political Artist”, Daedalus, vol. 97, no. 

3, 1968, pp. 829–887. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/20023843.
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ugyanakkor  ezekben  az  eszközökben  nincsenek  örök  meggyőződései  és  preferenciái,  mivel  a 

körülmények változásai a szükséges eszközök változásaihoz vezethetnek. A gaulle-izmustól elkülönítve 

kezeljük a gaulle-izmusokat és a neo-gaulle-izmusokat, vagyis a gaulle-izmus leágazásait és utódait. 

Pontosításra  szorul  tehát  a  korábban  megfogalmazott  „nincsen  gaulle-izmus,  csak  gaulle-izmusok” 

kitétel: létezik gaulle-izmus, de tőle elkülönülve léteznek gaulle-izmusok és neo-gaulle-izmus is.
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III. TÖRTÉNETI HÁTTÉR 2.: A DE GAULLE-I INTÉZMÉNYI 

HAGYATÉK ÉS JELENBELI JELENTŐSÉGE

Ahhoz, hogy a gaulle-izmussal kapcsolatos elemzéseket még jobban megértsük, rendkívül fontos, hogy 

áttekintsük a  De Gaulle-i  intézményi  hagyatékot  is,  mely egyrészt  tükrözi  a  tábornok értékrendjét, 

másrészt keretet ad a kortárs francia politikai versengésnek. Vagyis amikor a neo-gaulle-izmus jelenére 

kérdezünk rá, akár a globalizáció,  akár a liberális  – illiberális  demokrácia,  akár a weberi  karizma-

elmélet keretében, fontos megértenünk, hogy a francia politika milyen keretekben zajlik.

III. 1. Az előzmények

A  gaulle-ista  mitológiát  megalapozó  világháborús  „nagy  tettek”  mellett  nyilvánvalóan  az  V. 

köztársaság intézményrendszere De Gaulle-i történelmi teljesítmény legfontosabb eleme. ez a két dolog 

egyértelműen össze is függ egymással. De Gaulle ugyanis a harmincas években, még katonatisztként 

igyekezett mindent megtenni, hogy a francia pártpolitika belássa a gépesített, professzionális hadsereg 

szükségességét.  Ez a belátás azonban elmaradt,  a harmadik köztársaság politikai elitje  vagy lassan 

ismerte fel a problémát, vagy ragaszkodott a statikus Maginot-vonalhoz, a védekező doktrínához. A 

tábornok életrajzai megjegyzik, hogy De Gaulle-nak a gépesített hadseregről szóló munkáját inkább 

olvasták és hasznosították a hitleri Németországban, mint Franciaországban  (De Gaulle úgy hírlik, 

ugyancsak  olvasta  Hitler  Mein  Kampfját).  A fentiekre  tekintettel  De  Gaulle  gondolkodásában  a 

harmadik köztársaság tehetetlensége és gyengesége teljes mértékben összeforrt a felkészületlenséggel, 

a  gyors  vereséggel  és  a  fegyverszünettel,  a  kapitulációval,  a  Németország  előtti  francia 

megalázkodással.

A helyzetből ezért De Gaulle azt a konklúziót vonta le, hogy egy erős, a mindenkori parlamenti 

erőviszonyoktól és politikai játszmáktól relatíve független végrehajtó hatalomra van szükség, amely 

képes meghozni a haza védelme érdekében szükséges döntéseket. Úgy vélte, hogy az 1940-es gyors 

vereség  elkerülhető  lett  volna,  ha  a  harmadik  köztársaság  nem  a  parlamenti  és  pártérdekek 

támogatásával, védelmével lett volna elfoglalva, és ha lett volna  végrehajtó hatalomnak diszkrecionális 
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jogköre, hogy bizonyos, a nemzet érdeke szempontjából kulcsfontosságú döntéseket meghozzon. De 

Gaulle így az államot – különösen a végrehajtó hatalom fejét – mint pártoktól szervezetileg független 

aktort képzelte el, mely nem részérdekek, osztályérdekek, csoportérdekek stb., hanem a nemzet érdekei 

(vagyis felismert és megértett közjó, a közérdek) mentén cselekszik. Így a már a második világháború 

előtt  és  persze  a  háború  alatt  levont  tanulságok határozták  meg De Gaulle  nézeteit  a  „helyes”  és 

kívánatos politikai berendezkedéssel kapcsolatban.

Érdemes két fontos beszédet is megemlíteni a tábornok intézményi nézeteivel kapcsolatban, 

amelyek már jóval 1958 előtt pontosan megrajzolták De Gaulle téziseit a szükséges kormányformáról: 

az egyik a híressé vált szöveg az 1946 júniusában elmondott bayeux-i beszéd149, amelyben De Gaulle 

felrajzolta  azt az alkotmányos rendszert,  amely 1958 után megvalósult.  A közvetlen elnökválasztás 

kivételével gyakorlatilag minden szerepelt a koncepciójában. A közvetlen választás azonban csak 1962-

ben lett a koncepció gyakorlati része. Tematikailag ide tartozik továbbá az 1946. szeptember 29-én 

elmondott  épinali  beszéd150 is,  melyben  De  Gaulle  a  nemzetközi  kihívásokról  és  az  erős  állam 

szükségességéről értekezett.

A szövegekből kiderül, hogy itt is körülményekhez kötött válasszal állunk szemben, ahogy a 

katona  De  Gaulle  gondolkodása  is  körülményekhez  igazodó  volt:  De  Gaulle  nem  az  elvben  „jó 

kormányformát”  kereste,  hanem  azt,  amely  Franciaország  és  a  franciák  igényeinek  a  leginkább 

megfelel  az  adott  pillanatban.  A bayeux-i  beszéd  is  utal  Szolónra,  akitől  megkérdezték,  mi  a  jó 

kormányforma (alkotmány), és aki erre azt válaszolta, hogy „mondják meg előbb, hogy mikor és melyik  

népnek”. A gaulle-ista alkotmány tehát nem a „jó alkotmány” problematikájára adott válasz, hanem egy 

katonaember  válasza  arra  a  kérdésre,  hogy  milyen  alkotmány  lehet  egyszerre  működőképes  és 

hatékony Franciaország számára az adott helyen, az adott pillanatban. Ez az alkotmány köztársasági és 

demokratikus, ugyanakkor radikálisan eltérő a francia republikanizmus domináns hagyományától.

III. 2. A köztársasági konszenzus és a De Gaulle-i szintézis

A köztársaság,  mint  államforma  győzelme  Franciaországban  nem volt  előre  eldöntött,  egyértelmű 

folyamat,  sőt: Jean-Marie Goulemot a XVIII. századi republikanizmusról szóló tanulmányában arra 

149 DE GAULLE, Charles, „Discours prononcé à Bayeux”, Mémoires d'espoir, Plon, 1999, pp. 309-314. 
150 DE GAULLE, Charles, Discours à Epinal, http://fresques.ina.fr/de-gaulle/fiche-media/Gaulle00008/discours-a-

epinal.html. 
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mutat  rá,  hogy mennyire nem teleologikus  volt  ez a fejlődés151.  Goulemot szerint a klasszikus kor 

eszménye  az  ideális  berendezkedésről  nem  a  köztársaságban  testesült  meg,  s  az  utópia  (mint  a 

kívánatos politikai berendezkedést megjelenítő műfaj)  általában monarchiában gondolkodott – igaz, 

teszi hozzá Goulemot később, ez nem jelenti  azt,  hogy ne lettek volna olyan erkölcsi  és kulturális 

republikánus eszmék, melyek a forradalmárokat befolyásolták152. 

A köztársaság kialakulása tehát nem magától értetődik, hanem komoly politikai harcok árán, az 

esetlegesség által befolyásoltatva történik. Vajon összeomlott volna-e III. Napóleon rendszere, úgy és 

akkor omlott volna-e össze, ahogy és amikor – mondjuk Sedan, azaz a végső soron Elszáz-Lotaringia 

elvesztéséhez  is  vezető  katonai  vereség nélkül153?  A  politikai  harcok  árán  alakuló  esetlegesség 

bizonyítására egyébként elég a francia történelem kronológiájára pillantani. Csak a XIX. században – 

tehát már az első köztársaság megalapítása és a forradalmi rezsimek után – „csak” 6 újabb politikai 

rendszer berendezkedésére került sor: császárság, restauráció, júliusi monarchia, második köztársaság, 

második császárság, harmadik köztársaság... A XIX. században a politikai ellenzék, miként azt Boros 

Zsuzsanna utolsó könyvében kifejti, a legtöbb esetben rendszerellenzék is, és a politikai harc tétje nem 

más, mint az államforma, a rendszerváltás:154 „Vagy-vagy – mutatták a 19. század politikai harcai a  

parlamentben  és  az  utcán.  Vagy-vagy  –  az  egyik  fél  győzelme  ezért  is  mindig  rendszerváltozást  

jelentett”. 

A  harmadik  köztársaság  megalapításával  és  megszilárdulásával  azonban  úgy  tűnt,  az 

államforma  kérdése  rendeződött,  lekerült  a  napirendről.  Persze  ez  a  megszilárdulás  tényleg  csak 

visszatekintve  magától  értetődő,  valójában  számos  politikai  válságon  –  Sedanon,  Mac  Mahon 

elnökségén155, a Dreyfus-ügyön stb. – át vezetett az út az ismert eredményhez156. Tény ugyanakkor, 

151 Itt érdemes megjegyezni, hogy a köztársasági történetírás sok esetben éppen hogy teleologikus keretben jellemzi a 
köztársasági rezsim kialakulásának és megszilárdulásának a folyamatát, erről ír például HAZAREESINGH, Sudhir, 
„Who Belongs to the French Republic, and to Whom does it Belong?”, European Journal of Political Theory, Vol. 3., p. 
A köztársasági rezsim kialakulásáról, megszilárdulásáról lásd továbbá: HAHNER, Péter, „A köztársaság nehéz 
győzelme Franciaországban”, Köztársaság a modern kori történelem fényében. Tanulmányok, Ed.: FEITL, István, 
Napvilág Kiadó, 2007, pp. 93-105.

152 GOULEMOT, Jean-Marie, „Du républicanisme et de l'idée républicaine au XVIIIe siècle”., Le siècle de l'avènement 
républicain (EDs.: FURET-OUZOUF), Gallimard, p. 46 és 52.

153 Ehhez lásd: HAHNER, op. cit., p. 102.
154 BOROS, Rendszerváltozások Franciaországban, L'Harmattan Könyvkiadó, 2011, p. 18.
155 A harmadik köztársaság alkotmánya betű szerint viszonylag széles játékteret biztosított a köztársasági elnöknek, 

ugyanakkor a harmadik köztársaság első éveiben Mac Mahon nem tudta az elnöki-parlamenti értelmezést érvényesíteni. 
Így például az alsóház feloszlatásának a jogával a későbbi elnökök hagyományosan nem éltek. Lehet amellett érvelni, 
hogy az ötödik köztársaság első évtizedében hasonló volt a kihívás, ott ugyanakkor De Gaulle képes volt arra, hogy az 
elnöki értelmezést tegye „hagyományossá”. Párhuzamot von a két rezsim feloszlatási szabályai és gyakorlata között: 
POULARD, Jean V., „The French Double Executive and the Experience of Cohabitation”, Political Science Quarterly, 
1990/2, pp. 243-267.

156 HAHNER, op.cit.
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hogy a köztársasági rezsimhez előbb-utóbb, kénytelen-kelletlen csatlakozott az addig ellene harcoló 

jobboldal157, sőt, maga a katolikus egyház is158.

Franciaország második világháború alatti sorsa azonban megmutatta, hogy a rezsim-kérdés csak 

látszólag tűnt el  teljesen a napirendről. Ugyan Vichy-re gyakran tekintenek úgy, mint német háborús 

bábállamra, nem az, illetve nem csak az volt: Vichy valójában egy francia, belpolitikai mozgatórugók 

és törésvonalak által határolt és befolyásolt rezsim volt, melyet fő vonalaiban – a háborús helyzet és a 

német befolyás ellenére – mégiscsak franciák hoztak létre és működtettek159. Mai napig a Vichy-rezsim 

volt az utolsó érdemi és egy ideig sikeres kísérlet arra, hogy a köztársasági rendszert felváltsa egy 

másmilyen  államforma.  Így  azt  mondhatjuk,  hogy Vichy  után  Franciaországban  konszenzus  van a 

tekintetben, hogy az ország számára ideális államforma a köztársaság. Már csak az a kérdés, hogy 

milyen köztársaság?

1958-ban De Gaulle világossá tette, hogy akkor „hajlandó” ismét elvállalni a miniszterelnöki 

pozíciót, amelyet persze ambicionált, ha teljhatalmat kap fél évre (azaz rendeleti úton kormányozhat), 

illetve ha ez alatt az idő alatt hozzáláthat egy új alkotmány kidolgozásához. Miniszterelnöki beiktatása 

után  két  nappal  később  megkapta  utóbbira  is  a  felhatalmazást.  A következő  hónapokban  pedig  a 

majdani miniszterelnök, Michel Debré vezetésével és felügyelete mellett elkezdődött az új alkotmány 

kidolgozása. Ez az alkotmány néhány részletet leszámítva gyakorlatilag megvalósította azt, amiről De 

Gaulle a bayeux-i beszédben szólt, azaz létrehozott egy félparlamentáris-félelnöki rendszert, melyben 

az elnöknek és kormányának rendelkezésére állnak azok az eszközök, amelyekkel az ország alapvető 

érdekeit  képviselni  tudja  (gondolva  itt  különösen  a  16.  cikkre,  amely  a  rendkívüli  hatalomról 

rendelkezik – Michel Debré egyébként a maga részéről azt mondta, hogy De Gaulle fejében e cikk 

kapcsán  1940 forgott,  amikor  a  köztársasági  elnöknek  nem voltak  meg  a  jogkörei  ahhoz,  hogy a 

gyarmatokról folytassa a háborút160).

Az új alkotmányt De Gaulle ígéretéhez és értékeihez híven népszavazásra bocsátották. Ezzel 

jelentős legitimitást sikerült szerezni az alaptörvénynek, mely 1958. október 4-én hatályba is lépett. Ez 

minden  bizonnyal  azt  is  magyarázza,  hogy  a  rendszerváltást  övező  államcsíny-kritikák,  amelyek 

erőteljesen jellemezték a  korszakot,  miért  maradtak sikertelenek,  miért  volt  a  hatékonyságuk kicsi. 
157 NAGY, op. cit., p. 51.
158 BOROS, op. cit., p. 9.
159 BOROS Zsuzsanna nemcsak idézett kötetében, hanem 1994-es, korábbi munkájában is emellett érvel: BOROS, 

Zsuzsanna, A Vichy-Franciaország. A Francia Állam születése és a „nemzeti forradalom” első időszaka, Budapest, 
Akadémiai Kiadó, 1994.

160 DEBRÉ, Michel, L'élaboration de la constitution de 1958. Entretien, http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/
dossiers-thematiques/1958-1970-la-ve-republique/la-constitution-de-la-ve-republique/temoignages/michel-debre-
lrsquoelaboration-de-la-constitution-de-1958.php. 
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Annak ellenére adott a népszavazási legitimitás szilárd alapokat az új berendezkedésnek, hogy az sem 

biztos, hogy formailag helyénvaló volt az alkotmány elfogadtatása. Miközben Vichy például teljesen 

törvényesen jött  létre,  az  ötödik köztársaság kételyek közt  született,  már  csak azért  is,  mert  egyes 

jogászok szerint nem feltétlenül volt legális az alkotmányt jóváhagyó népszavazás sem, mivel azt a 

negyedik köztársaság alkotmánya nem tette  lehetővé161.  A szuverén nép döntését  azonban ki  merte 

volna felülírni?

Hasonló vita alakult ki a közvetlen elnökválasztásról szóló 1962-es vitán is (1958-ban még csak 

egy elektori testület voksolhatott a köztársasági elnökre). A közvetlen választásról szóló referendum az 

Államtanács  és  az  Alkotmánytanács  szerint  is  alkotmányellenes  volt162,  ennek  ellenére  eredményét 

tiszteletben tartották. Ehhez tudni kell, hogy a francia alkotmány 89. cikke két formában teszi lehetővé 

az  alkotmány  módosítását:  a  Kongresszus  minősített  többségi  szavazásával,  illetve  a  parlamenti 

szavazás-népszavazás  kombinációval.  De  Gaulle  azonban  nem  az  alkotmánymódosításról  szóló 

cikkhez,  hanem a  népszavazásról  szóló  11.  cikkhez  nyúlt,  amely  lehetővé  teszi  a  népszavazást  a 

közhatalom szervezéséről. Ellenérvként persze felhozható volt, és fel is hozták, hogy az 1875. február 

25.-i  törvény  a  közhatalom  szervezéséről  szólva  kifejezetten  rendelkezik  az  elnök  választásának 

módjáról163. Akárhogy is, 1962 (1965) óta a francia elnököt közvetlenül választják, és ezzel teljessé vált 

a gaulle-ista alkotmányos berendezkedés,  az elnöki tekintély,  a De Gaulle-i  személyes karizma így 

alakulhatott hivatali karizmává, melyet minden megválasztott elnök magára ölthetett.

Egy  fontos  2000-es  alkotmánymódosítás  is  az  elnöki  pozíció  kiemelésének  az  irányába 

mutatott:  miután szinkronizálták az elnök és a  nemzetgyűlési  képviselők mandátumát164,  időben az 

elnökválasztást helyezték első helyre, nem a nemzetgyűlésit. Vagyis a gyakorlatban az elnökválasztás 

eredménye  befolyásolja  a  nemzetgyűlési  választás  eredményét,  és  nem  fordítva.  Ez  a  gyakorlati 

következmények  mellett  újabb  szimbolikus  üzenete  is  volt  annak,  hogy  a  francia  politikai  elit  a 

köztársasági  elnököt  tekinti  a  francia  politikai  rendszer  középpontjának.  Természetesen  ez  a  napi 

politikai vitákban is teljesen egyértelműen látszik: a francia sajtót, a közvélemény-kutatókat és az elitet 

nem az érdekli igazán, hogy melyik pártnak mekkora a népszerűsége, hanem az számít, hogy kik azok 

a politikusok, akik az elnökségre alkalmasok („présidentiables”),  kik azok, a legmagasabb hivatalt 

betölthetik. Ez befolyásolja ugyanis, hogy az adott párt a Nemzetgyűlésben később milyen szerephez 

161 M. SZEBENI, op. cit., p. 203.
162 LACOUTURE, op. cit., p. 162.
163 DREYFUS, op. cit., p. 151
164 Az elnök mandátumának a hosszát levitték 5 évre, ezáltal elérték, hogy az elnökválasztás és a nemzetgyűlési választás 

egy évben történjen.
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juthat. A pártok feladata így hagyományosan az, hogy kitermeljék az elnökségre alkalmas személyeket, 

és olyan színvonalú tárgyi és humán infrastruktúrát biztosítsanak számukra,  amely lehetővé teszi a 

választás megnyerését, illetve később a kormányzást.

III. 3. A félelnöki kormányforma megszilárdulása

Hiába értett egyet 1958-ra a francia politikai elit jelentős része abban, hogy a köztársaság  ideális vagy 

elfogadandó  államforma,  a  kormányzás  konkrét  módjait  tekintve  az  álláspontok  sokáig  rendkívül 

messze álltak egymástól. Végül paradox módon éppen a kormányforma (a hatalmi ágak egymáshoz 

viszonyított rendszere) körül kialakult gaulle-ista szintézis „biztosította be” az államformáról kialakított 

konszenzust, mivel az új félelnöki kormányforma úgymond „monarchikus elemeket” is magába épített 

(sőt, sokan tekintenek rá úgy, mint a monarchikus és köztársasági államforma közötti egyfajta tipikusan 

francia átmenetre).

Az V. köztársaság gaulle-ista rendszere (félelnöki kormányformája) nyíltan szintézist próbált 

teremteni a forradalom óta egymással viaskodó köztársasági és monarchikus rendszerek között165, s ez 

végül lehetővé tette azt is (a Vichy utáni óvatossággal karöltve), hogy marginalizálódjanak, majd szinte 

teljesen eltűnjenek azok a csoportok, amelyek a köztársaság mint államforma felszámolását kívánták. 

Ilyen értelemben a De Gaulle-i szintézis lehetővé tette azt, hogy a köztársaságot, mint államformát 

mára gyakorlatilag teljes konszenzus vegye körül, azáltal, hogy a kormányforma tekintetében is sikerült 

egyfajta szintézist létrehozni. Így a politikai viták már nem a köztársaság-monarchia térben mozogtak, 

inkább arra keresték a választ, hogy milyen legyen a köztársaság. Ugyanakkor magát a  De Gaulle-i 

szintézist  sem  övezte  kezdetben  közegmegegyezés,  sőt,  sokan  olyan  puccsnak,  monarchista 

államcsínynek,  bonapartista  feltámadásnak  tekintették  De  Gaulle  elnökségét  és  az  V.  köztársaság 

rendszerét,  amely  nem  méltó  a  francia  köztársasági  hagyományokhoz.  Mint  említettük,  az  1958. 

szeptemberi  népszavazás,  és  a  De  Gaulle-féle  legitimitás-megújítási  praxis  –  a  választások  és 

népszavazások személyes politikai sorshoz kötése – azonban jelentős mértékben csökkentette, majd el 

is jelentéktelenítette ezeknek a kritikáknak az erejét.

Ha úgy fogalmazzuk meg mindezt, hogy az V. köztársaság intézményrendszere nem felelt meg 

a francia republikanizmus egy bizonyos hagyományának, mely a képviseletet, a Nemzetgyűlést tekinti 

az  általános  akarat,  a volonté  générale kizárólagos  megjelenítőjének,  akkor  egyébként  a 

165 BOROS, op. cit., p. 9.
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bonapartizmussal párhuzamot vonó megállapítás igaz. Az a kritikai tétel azonban már nem felel meg a 

valóságnak, hogy a francia republikánus hagyomány(ok)ban ne lenne helye vagy megfelelője annak, 

amit  az ötödik köztársaság rendszerében megfigyelhetünk – különösen Rousseau-ra és  a közvetlen 

demokrácia eszméjére gondolva. K. Steven Vincent szerint például utóbbi republikánus irányvonal újra 

és újra megjelent, amikor Franciaország válságba került166. Ez történetesen a gaulle-izmus és az ötödik 

köztársaság megalapítása esetében igen nehezen lenne cáfolható. A fentiek alapján kimondható, hogy 

De Gaulle és rendszere republikánus (volt), de a képviseleti elven túl a republikánus gondolat más, 

korábban megvetett hagyományaiból is táplálkozott, gondolva itt különösen a közvetlen demokráciára, 

a népszavazásra,  illetve az általános akarat mitikus eszméjére,  nem beszélve arról,  hogy a nemzeti 

érdeket szimbolikus értelemben ebben a felfogásban egy személy, a köztársasági elnök jelenítette meg, 

lévén a társadalom a valóságban nagyon is plurális, s nem egységes (emiatt az úgymond „egyszemélyi” 

hatalom miatt ugyancsak gyakran kritizálták de Gaulle rendszerét, főként a kezdeti években). 

A tábornok  egyébként  Háborús  emlékiratai utolsó  kötetében  meglehetősen  felháborodottan 

utasította  vissza  azokat  a  vádakat,  melyek  szerint  ne  lenne  köztársaság-párti167:  „Olyan  félelmet  

színlelni,  mintha én meg akarnám fojtani  a köztársaságot,  amelyet  a  sírból  húztam ki,  egyszerűen  

nevetséges. Amikor 1940-ben a pártok és a parlament elárulták és megtagadták a köztársaságot, én  

voltam az, aki „felemeltem a fegyvereit, a törvényeit, sőt, még magát a nevét is””. Itt természetesen arra 

a tényre utal a tábornok, hogy Vichy – a Francia Állam, amely megtagadta a Francia Köztársaság nevét  

– nem egyszerűen „született”, hanem létrehozták, vagyis formális, szabályos parlamenti szavazás révén 

jött létre, a harmadik köztársaság elitjének aktív közreműködésével. 

A republikanizmus alternatív felfogása az általános akarat megjelenésében és megjelenítésében 

fogható meg igazán. A „hagyományos” francia köztársasági gondolkodásban a törvény az általános 

akarat  megjelenítője,  a  törvényeket  pedig  a  polgárok  által  választott  testületek  alkotják,  így  a 

köztársasági berendezkedés magját a törvényhozás alkotja. De Gaulle azonbanel kívánt térni ettől a 

felfogástól, hiszen felfogása szerint Franciaország romlásának, a háborús vereségnek az oka éppen a 

partikularizmusok győzelme volt a közérdek felett168: „Valamennyien megbotránkoztatónak találták azt  

a gondolatot, hogy közvetlenül az országot kell felszólítani a kérdés eldöntésére. Semmi sem mutathatta  

volna meg ennyire világosan, hogy a demokratikus érzésnek mily nagymérvű eltorzulására vezetett a  

pártoskodás szelleme. Ők saját tulajdonuknak tekintik a köztársaságot, és szerintük a nép szuverenitása  

166 VINCENT, K. Steven, „The Republican Moments in Modern France”, European Journal of Poitical Theory, 2007:6, 
pp. 239-248.

167 DE GAULLE, Charles, Háborús emlékiratok, Gondolat, 1973, p. 688.
168 Ibid., p. 683. 
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csak annyiból áll, hogy jogait ráruházza azokra az emberekre, akiket a pártok kijelölnek. Másrészt a  

pártok természetébe ütközött az a törekvés – amely engem áthatott –, nevezetesen: a hatalom számára  

biztosítani kell a tekintélyt és a hatékonyságot”. 

Ezt  szempontot egyébként Claude Nicolet, a francia köztársasági eszméről több kötetet is író (a 

köztársasági eszme iránt elkötelezett) szerző is elismerte, amikor azt írta, hogy 1958-ban annyi történt, 

hogy a Rousseau-tól származó gondolat, miszerint a törvény az általános akarat megjelenítője, nagyobb 

gyakorlati  hangsúlyt  kapott  a  referendum  és  az  Alkotmánytanács  intézményeinek  és  a  közvetlen 

elnökválasztásnak  a  bevezetése  által169.  Nicolet  hozzátette  ugyanitt,  hogy  az  elv  nem sokkoló  egy 

republikánus számára (de a gyakorlati működés már más kérdés, tette azért hozzá).

Furcsa  módon  az  általános  akaratnak  a  közérdekhez  és  a  közjóhoz  a  nemzetgyűlési 

törvényhozáson  át  vezető  republikánus  fogalma  annak  ellenére  nem,  vagy  alig  vesz  tudomást  a 

társadalmi  csoportok,  érdekek  és  lobbik  pluralitásáról,  hogy a  nemzetgyűlési  munka  főszereplői  a 

pártok és képviselőik. Márpedig a pártok és képviselőik természetszerűleg az egésznek csak egy részét 

jelenítik  meg  a  pars  pro  toto  elve  értelmében (De  Gaulle  éppen  a  pártok  partikularizmusa, 

részlegessége  miatt  tekintett  rájuk  oly  nagy  megvetéssel).  A gaulle-izmus  számára  a  politikai  és 

társadalmi pluralizmus egy megkerülendő probléma, a kívánatos egység akadálya. Ez a felfogás éles 

ellentétben áll  az  amerikai  rendszerrel,  amely egyértelműen elismeri,  hogy a különböző társadalmi 

csoportok különböző érdekekkel rendelkeznek, s erre is tekintettel helyet és elismerést biztosít nekik a 

politikai rendszer különböző szintjein170.

A közjó  az  Egyesült  Államok  rendszerében  ex  post jön  létre,  míg  a  francia  köztársasági 

elképzelés (különösen annak gaulle-ista, a képviselethez kevésbé ragaszkodó változata) szerint sokszor 

a  priori létezik  (de  lehet  amellett  is  érvelni,  hogy  a  francia  köztársasági  rendszerben  átfogóan 

megfigyelhető  az  a  priori tételezett  közjó  jelensége171).  A közjó,  mint  említettük,  De  Gaulle-nál 

gyakran a priori létezik és megjeleníthető – a partikularizmus felszámolásának a vágya az oka, hogy a 

közjó  megtestesülése  esetenként  megkerüli  a  törvényhozást  a  referendum és  a   köztársasági  elnök 

közvetlen  választása  által.  A gaulle-ista  gondolkodásban  az  elnök  például  a  közjó  megjelenítője, 

megtestesítője,  a  partikularizmusok  felett  –  az  incarnation fogalma  ebben  a  tekintetben  nem 

lebecsülendő, mert világosan sugallja, hogy a közjó olyan absztrakt, mégis létező jelenség, amelynek a 

169 NICOLET, Claude, La République en France – État des lieux, Éditions du Seuil, 1992, p. 49.
170 Az amerikai rendszerhez és felfogáshoz kapcsolódóan lásd: RAYNAUD, Philippe, „L'idée républicaine et „Le 

Fédéraliste””, Le siècle de l'avènement républicain (Eds.: FFURET-OZOUF), Gallimard, 1993, pp. 57-79.
171 E témakörhöz lásd a kritikai észrevételeket megfogalmazó Chantal Delsol magyarul is elérhető munkáját: DELSOL, 

Chantal, A köztársaság mint francia kérdés, Magyar Szemle Könyvek, 2004, p. 64. és pp. 104-114.
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politikai cselekvés valóságában formát, alakot kell és lehet adni.

Összességében tehát a De Gaulle-i alkotmány az első, amely igyekszik működőképes szintézist 

teremteni a monarchikus elemek és a hagyományos köztársasági, továbbá a különböző republikánus 

hagyományokhoz kötődő rendszerelemek között, méghozzá világosan és egyértelműen a köztársasági 

államformán  belül.  A megerősített  köztársasági  elnöki  pozíció,  a  bipoláris  pártstruktúrát  erősítő 

választási rendszer, a parlamenti szuverenitást nagyban sértő, részben alkotmányba foglalt házszabály, 

az Alkotmánytanács jogköre, továbbá a másik oldalon a képviseleti elemek és a kormányfői tisztség 

fenntartása,  a  parlamenti  felelősség  megőrzése  lehetővé  tették  a  sokáig  meglehetősen 

antagonisztikusnak tűnő hagyományok összebékítését (itt érdemes megjegyezni, hogy a szintézist nem 

mindenki látja szintézisnek – van, aki ma is egyszerűen szakításnak tartja, mondván az V. köztársaság 

szakít  a  forradalommal  és  egyben  a  republikánus  hagyománnyal  is,  így  többek  között  az 

Alkotmánytanács jogköre is szembemegy a törvényhozás-központú republikánus felfogással172). 

Nem mondható, hogy a releváns politikai szereplők mindegyike azonnal elfogadta az ötödik 

köztársaság konkrét közjogi berendezkedését, már csak azért sem, mert De Gaulle-tól nem álltak távol 

a „választójogi barkácsolások” és a pártrendszerbéli manipulációk sem a kívánt kimeneti eredmény 

elérése érdekében173. Az sem állítható, hogy ma nincsenek ellenfelei a berendezkedés egyes elemeinek,  

különösen  a  baloldalon.  Csak  évtizedekkel  az  ötödik  köztársaság  alapítása  után  lett  a  szintézisből 

csendes kompromisszum, méghozzá egy hosszú folyamat által, melyben a politikai cselekvés, főleg 

François Mitterrand-é, igen nagy szerepet kap. 

Ma, miközben az ötödik köztársaság kritikája jellemző, sőt, a hatodik köztársaság gondolata is 

időről időre előkerül,  a legtöbb felelős politikai szereplő tartózkodik az elvileg jól hangzó ígéretek 

gyakorlati megvalósításától, mivel azok általában a parlament és a pártok nagyobb szerepválallásával, 

nagyobb fragmentációval, potenciálisan nehézkesebb kormányalakítással, és főleg a pártoknak jobban 

kiszolgáltatott miniszterelnöki tisztséggel járnának (lásd például az arányos-vegyes választási rendszer 

bevezetésének  a  kérdését,  amely  lassan  évtizedek  óta  téma,  s  2018-2019-ben  is  csak  egy  olyan 

változatban van napirenden, mely szerint arányosan csak a 404 tervezett  mandátum 15%-a kerülne 

kiosztásra,  ami  a  kormányozhatóságot  nem  befolyásolná,  lévén  minél  kevesebb  az  arányosan 

kiosztható  mandátum,  annál  nehezebb  a  kis  pártoknak  befolyásoló  mennyiségű  mandátumot 

szerezni174). A történelmi előzmények ismeretében az óvatos politikai mozgások érthetőek: az elmúlt 

172 Erről ír: FURET, François & OZOUF, Mona, „Préface”, Le siècle de l'avènement républicain, (Eds.: FURET-OZOUF), 
Gallimard, 1993, p. 20. 

173 SOÓS, Eszter Petronella, „Választójogi barkácsolások párizsiasan”, Élet és Irodalom, LVII/21., 2013. május 24.
174 A napirenden lévő intézményi reformcsomag tartalmához lásd: T.d.L és C.Si, „Réforme des institutions : moins de 
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100 év történelmi tapasztalatai fényében végső soron a francia döntésképesség, a kormányozhatóság 

dolga forog kockán.

III. 4. Mitterrand elnöksége: a köztársasági kompromisszum

Amikor köztársasági kompromisszumról beszélünk ebben a fejezetben, akkor tulajdonképpen a gaulle-

ista szintézis széles körű elfogadására, az 1958-as rendszerváltásba történő belenyugvásra utalunk. 

Az ötödik köztársaság intézményrendszerét, félelnöki kormányformáját kezdetben a baloldalon 

jobboldali  intézményrendszernek,  sőt,  „a  jobboldal”  intézményrendszerének  vélték,  elsősorban 

„monarchikus vonásai”, és a „parlamenti szuverenitás” sérelme miatt. Ennek ellenére Mitterrand 1965-

ben elindult De Gaulle-lal szemben az elnökválasztáson, és meglepően jól szerepelve még második 

fordulóra is kényszerítette a tábornokot. René Rémond szerint ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az 

ötödik  köztársaság  legitimitása  megszilárduljon.  Pedig  az  alkotmány  igen  vitatott  volt  kezdetben. 

Permanens államcsínynek tekintették,  éppen a későbbi  köztársasági  elnök,  Mitterrand kifejezésével 

élve (mígnem 1981-ben, köztársasági elnökké választása nyomán kijelentette: ugyan nem neki készült 

az intézményrendszer, de azért megfelel neki175).

Szintén a már említett René Rémond176 utal arra, hogy ma már senki nem vonja kétségbe az 

ötödik köztársaság legitimitását. Még az 1962-es, a közvetlen választásról határozó népszavazásét sem, 

pedig a kampány során a gaulle-isták egyedül maradtak, ráadásul sok közjogi legitimációs kétség is 

felmerült  vele  kapcsolatban (az  volt  többek között  a  nagy kérdés,  hogy egyáltalán  államszervezeti 

kérdésnek minősül-e az elnök megválasztásának a módja, mert ha nem, akkor nem lehetett volna a 11. 

cikk értelmében népszavazsára bocsátani – ugyanakkor az említett 1875-ös törvény az állam szervezeti 

kérdései között tárgyalja az elnökválasztás módját, így éppenséggel ez az érvelés sem alaptalan).

Valóban tény azonban, hogy François Mitterand hatalomra kerülése komoly cezúra az ötödik 

köztársaság és egyben a francia köztársasági hagyomány történetében, mivel először történt meg az, 

hogy nem voltak érdemi csoportok, amelyek restaurációra (monarchiára) törekedtek volna, az adott 

parlementaires, une dose de proportionnelle...”, LeParisien.fr, 2018. április 4., 
http://www.leparisien.fr/politique/institutions-30-de-parlementaires-en-moins-15-de-proportionnelle-a-l-assemblee-04-
04-2018-7645650.php. 

175 Idézik: NAGY, Miklós: A francia republikanizmus főbb kérdései – A republikánus hagyomány a francia köztársasági 
rendszerekben, Szegedi Tudományegyetem, 2001, http://doktori.bibl.u-szeged.hu/3/1/nm_szte_koztars.pdf., p. 124, 
illetve AVRIL, Pierre, „Enchantements et désenchentements constitutionnels sous la Ve République”, Pouvoirs, No. 
126., 2008. szeptember, pp. 5–16., http://www.revue-pouvoirs.fr/-126-La-Ve-Republique.html. 

176 RÉMOND, op. cit., p. 263. 
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republikánus  kormányformának  sem  voltak  érdemi  ellenfelei,  továbbá  bebizonyosodott,  hogy 

működőképes, a politikai váltógazdaságot engedő demokratikus rendszerről van szó. Összességében 

elmondhatjuk, hogy ma már viszonylag kevés ellenfele van a jelenlegi francia alkotmánynak, noha 

teljesen egyértelmű, hogy egyes elemeivel sokan nem értenek egyet (ez az elégedetlenség változtatási 

javaslatok formájában nyilvánul meg, és jellegzetes bal-jobb mintázatot mutat177). 

Mint minden intézményrendszerre, az V. köztársaságra is igaz, hogy a működése az írott jog és 

az idők során kialakuló szokások összességéből áll össze. Így az intézményrendszerre vonatkozó viták 

az idők során változhatnak – változtak is. A gyakorlati működés az ötödik köztársaság esetében nem áll  

teljes szinkronban az alkotmány betűjével, továbbá az alkotmány betűjének az uralkodó értelmezése is 

történetileg alakult  jelenség178.  Tehát alapvetően hagyomány179.  Szemléletes és hasznos leírását adja 

177 Ehhez lásd: SOÓS, Eszter Petronella, „Rendszerváltás mint francia szokás”, Politikatudományi Szemle, 2012/1, pp. 
155-162. 

178 Erről ír: AVRIL, op. cit.
179 Amikor azt írom több alkalommal is, hogy alkotmányos tradíciók is meghatározzák az ötödik köztársaság működését, 

akkor az szó szerint értendő. De Gaulle egy 1964. január 31-én tartott sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy az Alkotmány 
értelmezés és praxis is. Az alkotmánynak valóban többféle értelmezése lehetséges, a hatályosnak is lehetséges 
orléanista-parlamenti olvasata, csak nem erre ment el a gyakorlat. Melyek azok a pontok, amelyekben egyértelmű, hogy 
az alkotmányos gyakorlat határozza meg, mi az egyes szereplők mozgástere, és nem feltétlenül a szöveg? 

Az egyik ilyen pont a miniszterelnök kinevezése és menesztése. A miniszterelnök kinevezése az elnöknek szuverén 
joga, mint ahogy a miniszterek kinevezése is. Az azonban egyértelműen alkotmányos szokás, hogy a miniszterelnök 
felmentése is az elnök joga lenne. Az alkotmány ugyanis egyértelműen csak a bizalmi kérdés felvetésének különböző 
módozatairól rendelkezik, arról nem, hogy az elnöknek joga lenne meneszteni a miniszterelnököt, amikor úgy látja, 
hogy ez szükséges. Természetesen a miniszterelnök lemondhat, ha ennek szükségét látja.

Ez a szokás magyarázza például azt, hogy egy elnökválasztás után (így történt 2002-ben, 2007-ben, 2012-ben) 
miként történhet meg az, hogy az elnök hivatalba lépése után azonnal kézhez kapja a hivatalban lévő kormányfő 
lemondását és kinevezi a neki tetsző, számára kedvező új kormányfőt és kormánytagokat, a Nemzetgyűlés azonban nem 
buktatja meg az új kabinetet, még akkor sem, ha esetleg éppen az ellenfél adja a többséget a Házban. Az egy más 
kérdés, hogy az elnökválasztás után következő nemzetgyűlési választás átrajzolja a nemzetgyűlési többséget is, és 
feltehetően megadja a szükséges parlamenti többséget is az elnöknek. Ettől függetlenül a Nemzetgyűlés az elnök 
előjogából következően akár olyan kormánnyal is együtt él a két választás közötti hetekben, amelyet adott esetben nem 
támogat (2002-ben a szocialista többség tett így Jean-Pierre Raffarin kormányával, 2012-ben a jobboldali többség Jean-
Marc Ayrault kormányával, 2007 abból a szempontból kicsit kivétel volt, hogy az új jobboldali elnök és kormánya nem 
az ellenzékkel, hanem a régi jobboldali többséggel élt együtt). Ugyanakkor a 2017-es választás előtt lehetett arról 
hallani, hogy ezt a hagyományt a francia politikai elit egy része hajlandó megtörni abban az esetben, ha Marine Le Pen 
nyerné az elnökválasztást. A sajtóban arról keringtek hírek, hogy „titkos tervek” készültek arra az esetre, ha Le Pen 
győzelme bekövetkezne. A terv egyik első lépése – a várható zavargásokra való felkészülés és egy rendkívüli parlamenti 
ülésszak összehívása mellett – az lett volna, hogy Bernard Cazeneuve baloldali kormánya a republikánus tradíciókkal 
ellentétben nem mondott volna le a választás után, hanem hivatalban maradt volna a nemzetgyűlési választás 
lezárultáig, remélve, hogy a radikális jobboldali elnök nem kap többséget a franciáktól, hanem együttlakásra kerül sor 
egy mérsékelt jobb- vagy baloldali többség és az elnök között (vö. HENLEY, Jon, „Secret plans to 'protect' France in 
the event of Le Pen victory emerge”, The Guardian, 2017. május 18., https://www.theguardian.com/world/2017/may/18/
secret-plans-protect-le-pen-french-republic-emerge.). 

Hasonlóan hagyomány kérdése az elnök számára fenntartott területek világa. Ez a jellegzetesen francia intézmény 
és szokásrendszer nem az alkotmány betűjéből következik, illetve ha abból következik, akkor csak nagyon áttételesen: 
az alkotmány 52. cikke kimondja, hogy az elnök tárgyalja meg a nemzetközi szerződéseket. Nyilván logikus, hogy a 
külpolitika, a védelempolitika és az európai együttműködés számos ilyen szerződéssel jár, és ilyen értelemben ezek a 
kérdések valóban az elnök hatáskörébe tartoznak. Az ugyanakkor hogy ezek a szakpolitikák az elnök számára 
fenntartott területként kezelődjenek, nos, az a De Gaulle elnökségének a gyakorlatából következő tradíció. 
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ennek  (persze  elsősorban  kommunista  szemszögből)  a  magyar  publicisztikai  irodalomban  Baracs 

Dénes,  aki  párizsi  tudósítóként  írt  az  1981-es  alternance-ról  könyvet180.  Erre  a  kérdéskörre  az 

alkotmányos  hagyományokról  szólva  később  még  visszatérek.  Baracs  könyvét  mellesleg  nemcsak 

amúgy  helytálló  meglátásai  miatt,  hanem  az  osztályharcos  szempont  érzékeltetésére  is  érdemes 

forgatni. Ehhez hasznos például az alábbi mondatot idézni, amely minden bizonnyal tükrözi a francia 

szocialisták és kommunisták egy részének korabeli nézőpontját: „A de Gaulle-i alkotmány így paradox  

módon  éppen  akkor  bizonyította  be  tartósságát,  amikor  az   hatalom,  amelynek  a  védelmezésére  

szolgált,  összeomlott”181.  Egyébként  az  V.  köztársaság  intézményrendszere  körüli  kompromisszum 

kialakulásának a folyamata egy időre esik a kommunisták lassú visszaszorulásával és a piacgazdaságot 

inkább elfogadó Szocialista Párt (PS) megerősödésével.

A vitatott  intézményrendszer körüli  kompromisszum lassú kialakulását mi sem jelzi  jobban, 

mint az, ahogy a szocialista Mitterrand gyakorlatilag belakta a gaulle-ista házat, s a köztársasági elnöki 

hivatali tekintély teljes arzenálját használta (sőt, sokan úgy vélték, hogy a baloldali elnök túlságosan is 

elégedetten vette birtokba a tábornok által létrehozott „autoriter intézményrendszert”. Tény azonban, 

hogy a Mitterrand vezette szocialisták megerősödése, majd Mitterrand hatalomra lépése végső soron 

pacifikálta az ötödik köztársaság ádáz ellenfeleit, s bebizonyította, hogy a hatalomváltás, az alternance 

nem  lehetetlen.  Ezzel  pedig  egy  újabb  rendszerváltás  célul  való  kitűzése  (kormányforma-váltás 

értelemben) tulajdonképpen értelmét vesztette.

Az is  bizonyságot nyert,  hogy az alkotmánynak valóban van egy  parlamenti  értelmezése a 

gyakorlatban is. Erre a figyelmet nem más hívta fel, mint az együttlakás, a cohabitation intézménye182. 

Együttlakásról (társbérletről) abban az esetben beszélhetünk, ha az elnök és a kormánytöbbség nem 

ugyanabból a politikai táborból  származik.  Együttlakásra ezidáig három alkalommal került  sor,  két 

alkalommal  Mitterrand,  egy  alkalommal  pedig  Jacques  Chirac  elnöksége  alatt.  Utóbbi  volt  a 

leghosszabb együttlakás is egyben, 1997 és 2002 között öt évig tartott. Tarthatott volna rövidebb ideig 

Hasonlóan fontos hagyományt teremtő tapasztalat az alkotmány már említett 89. és 11. cikkének az értelmezése: az 
1962-es népszavazás nyomán úgy sikerült alkotmányt módosítani, hogy De Gaulle megkerülte a 89-es cikkelyt, azaz a 
hagyományos alkotmánymódosítási utakat. Az utána következő elnökök inkább a 89. cikkre hagyatkoztak, ha 
alkotmányt akartak módosítani, ugyanakkor az 1962-es népszavazás mindenképpen egy fontos precedens volt az elnöki 
mozgástér tágításában és határainak tesztelgetésében.

180 BARACS, op. cit.
181 BARACS, op. cit., pp. 206-207.
182 A Mitterrand-Chirac együttlakás idején (1986-1988) alakult ki az együttlakás hagyománya. Az elnök és a 

miniszterelnök ez alatt a két esztendő alatt megharcoltak egymással: az elnök rendelet-aláírási jogától a többségi 
választási rendszer visszaállításán keresztül a külpolitikai dominanciáig terjedt a hatalmi harc során letisztázott 
kérdések sora. A korszakot bemutatja: POULARD, Jean V., „The French Double Executive and the Experience of 
Cohabitation”, Political Science Quarterly, 1990/2, pp. 243-267.
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is, hiszen a megválasztását követő egy év leteltével a Nemzetgyűlés feloszlatható. Chirac azonban nem 

élt ezzel a jogával, inkább együtt dolgozott a parlamenti többséggel, amit az a taktikai megfontolás 

indokolhatott,  hogy  ilyen  esetben  felerősödnek  a  rendszer  parlamentáris  elemei,  a  parlamenti 

többséggel bíró miniszterelnök lesz a felelős nemcsak a napi működésért és a napi döntésekért, hanem 

az irányok meghatározásáért is, így a népszerűségvesztés is őt sújtja jobban, nem a háttérbe húzódó 

elnököt. A 2002-es elnökválasztás eredménye messzemenően igazolta Chirac számítását, hiszen Lionel 

Jospin kormányfő a választás első fordulójában kiesett a versenyből. 

Az  már  egy  más  kérdés,  hogy  a  további  cohabitation-ok  megelőzése  céljából  az  elnöki 

mandátumot 2002-től öt  évre rövidítették le (mivel 2002-ben az elnökválasztás és a nemzetgyűlési 

választás is egy évre esett, úgy számoltak, hogy az 5-5 éves ciklusokkal kisebb lesz a valószínűsége 

annak, hogy az elnök és parlamenti többség ellentétes táborhoz tartozik). Ez a módosítás a két nagy 

politikai táborban egyaránt támogatásra talált. A politikai elit jelentős része ugyanis úgy vélte, hogy a 

cohabitation az  oka  annak,  hogy  a  jobboldali  radikális  párt,  a  Nemzeti  Front  /  Front  National 

megerősödött  Franciaországban.  Úgy  okoskodtak,  hogy  az  együttlakás  elmossa,  megosztja  a 

kormányzati felelősséget, ami a politikai feszültségek levezetését lehetetlenné teszi. 

Összességében tehát  Mitterrand hatalomra  kerülése,  az  együttlakások,  továbbá a  rendszeren 

belüli  alternance gyakorlati  megvalósulása  kialakított  egy  viszonylag  stabil  kompromisszumot  az 

intézményrendszer tekintetében. Nem véletlenül állítható akár az is, hogy ezzel – vagyis Mitterrand 

hatalomra lépésével – ért tulajdonképpen véget a nagy francia forradalom, mivel ez az esemény zárta le 

a forradalom fő kérdését (monarchia vagy köztársaság?) véglegesen183.

Fogalom Mire vonatkozik?

Köztársasági  

konszenzus

Az  államforma  kérdésére  vonatkozik.  A  konszenzus  kialakulása  nem  volt 

magától értetődő – az utolsó érdemi támadásnak Vichy rendszerét tekinthetjük. 

(Az államforma problémája történetileg összecsúszik az általunk  köztársasági  

szintézisnek nevezett  kormányforma-problematikával,  illetve  a  köztársasági 

gondolat normatív jelentésével, mellyel az idézett tanulmányban részletesebben 

is foglalkoztam.)

Köztársasági  

szintézis

Az V. köztársaság De Gaulle által megálmodott konkrét rendszerére vonatkozik, 

amely  tudatosan  igyekezett  a  köztársasági  és  a  monarchikus  elemeket  egy 

183 Másokra is hivatkozva említi az érvet BOROS, Zsuzsanna, Rendszerváltások..., pp. 8-9.
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köztársasági  kormányformán  belül  vegyíteni,  ezáltal  is  erősítve  az  említett 

köztársasági konszenzus erejét.

Köztársasági  

kompromisszum

Az  V.  köztársaság  rendszerének  a  politikai  szereplők  általi  elfogadására 

vonatkozik.

Vagyis:  az  államformát  konszenzus  övezi  a  III.  köztársaság  megszilárdulása  (és  Vichy)  óta,  a 

kormányforma  dolgában  pedig  az  V.  köztársaság  megszilárdulásával  sikerült  a  szereplőknek 

létrehozniuk  egy  olyan  tisztességesen  működő  és  elfogadható  kompromisszumot,  modus  vivendit, 

amely De Gaulle 1958-as szintézisére épül.  Egyébként a hatodik köztársaságra vonatkozó törekvések 

bár fontosak, de meglehetősen marginálisak, mivel a kormányozhatóság vs. reprezentáció problémával, 

mely a negyedik köztársaság számára oly súlyos nehézségeket okozott, mindenki tisztában van. 

Sor  került  azonban egy nagyobb rendszerátalakító  kísérletre  a  Mitterrand-korszakban is.  Az 

1986-os, kudarccal végződött választási reformról van szó: a választási reform keretében ugyanis a 

kétfordulós  abszolút  többségi,  egyéni  kerületi  választási  rendszert  arányos,  listás,  egyfordulós 

választási rendszer váltotta fel, ami a radikális jobboldali Front National számára is lehetővé tette a 

parlamenti  képviselet  megszerzését.  Az  1988-as  választás  alkalmával  vissza  is  tértek  a  korábbi 

rendszerhez.

Láthattuk,  hogy a  Chirac  elnöksége  alatt  történt  az  elnöki  mandátum lerövidítése,  és  az  is 

közismert,  hogy  Nicolas  Sarkozy  elnöksége  alatt  a  Kongresszus  megszavazott  egy  átfogó 

alkotmánymódosító csomagot, amely kisebb-nagyobb korrekciókat hajtott végre ugyan az alkotmányos 

rendszeren,  de  a  hatalmi  ágak  közötti  főbb  viszonyokat  érintetlenül  hagyta.  Vagyis  a  köztársasági 

kompromisszum – azaz  a  félelnöki-félparlamentáris  kormányformára  vonatkozó  kompromisszum – 

kialakulása óta agresszív rendszerváltási kísérletre igazából nem volt példa. 

A köztársasági  kompromisszum  kialakulása  fontos  változás,  hiszen  ennek  következtében  a 

politikai szereplők érdeklődése is kissé elfordul az intézményrendszertől. A republikánus szerzők közül 

Claude Nicolet egyenesen azt javasolja „a republikánusoknak”, hogy most már kevesebbet törődjenek 

az  intézményrendszerrel,  és  többet  azzal,  hogy  a  gyakorlatban  hogyan  működnek  ezek  az 

intézmények184. Ebben Claude Nicolet-nek alighanem igaza van: a francia politikában jellemző az a 

reflex,  hogy  társadalmi  és/vagy  vezetési  problémák  esetén  az  intézményeket  okolják,  kívánják 

megváltoztatni,  mintha a megváltoztatásuk megoldaná a  társadalmi problémákat  (azokat  nem oldja 

meg, de talán a legitimitást ideig-óráig növelheti, ez igaz).
184 NICOLET, op. cit., p. 59.
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III. 5. „A baloldalt megbékítette a nemzettel, a jobboldalt pedig a 

köztársasággal”185

A francia politikai (kormányzati és állami) instabilitásnak tehát komoly történeti okai voltak, és ezek az 

okok  olyan  ellentétek  voltak,  amelyek  sokáig  feloldhatatlannak  tűntek.  A  köztársasági  rendszer 

kialakulása leírható a monarchia és a köztársaság harcaként, és a köztársasági államforma helyességére 

vonatkozó konszenzus lassan alakult ki186. A harc bőven átnyúlt a XX. századba, hiszen az utolsó nyílt 

kísérlet a köztársaság felszámolására éppen a második világháború alatt létrejött Francia Állam, azaz 

Vichy volt.

De Gaulle vitathatatlan történelmi teljesítménye tehát az, hogy egy nagy szintézist volt képes 

megalkotni  a  viaskodó  monarchikus  és  köztársasági  elemek  között,  létrehozva  egy  olyan 

kormányformát, amely a jelentősebb politikai erők számára elfogadható – ha fogcsikorgatva is. Ezzel 

De Gaulle nemcsak azt biztosította, hogy működjön a francia állam és a kormány, hanem azt is, hogy a 

köztársasági államforma mögötti konszenzus stabil lábakon álljon. Nincsen már olyan érdemi politikai 

erő Franciaországban, amely kétségbe vonná, hogy a Franciaország számára kívánatos államforma a 

köztársaság.  Persze  a  monarchia  nosztalgikusai  is  „kaptak  valamit”  az  ötödik  köztársaságtól:  a 

tábornok  által  megálmodott  sajátos  félelnöki  rendszer  –  2002-ig  öt,  azután  hét  éves  elnöki 

mandátummal  –  jó  néhány  monarchikus  elemet  is  magán  hordoz,  nem véletlen,  hogy  az  elnököt 

gyakran  hasonlítják  köztársasági  uralkodóhoz,  választott  királyhoz  (monarchie  républicaine).  

Mindent  összevetve,  az ötödik köztársaság időtálló,  stabil  képződménynek bizonyult,  amely 

véget vetett  a monarchia és a köztársaság közötti  évszázados küzdelmeknek, és amely olyan stabil 

köztársasági államformát tudott felmutatni, amely minden szereplőnek, ha nem is teljes mértékben, de 

megfelel.

185 Hazaressingh nem pont így fogalmaz, hanem hogy közelebb hozta, de az ötlet tőle van, az In the Shadow of the General 
c. kötetből (p. 179).

186 Erről ír HAHNER op. cit. is.
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IV. GAULLE-ISTA KARIZMA MINDENNAPIVÁ VÁLÁSA ÉS 

A DE GAULLE-MÍTOSZ KIÉPÜLÉSE

IV. 1. Hogyan élt túl a gaulle-izmus De Gaulle nélkül?

Az, hogy lehetséges-e gaulle-izmus De Gaulle nélkül, még a magukat gaulle-istáknak valók számára 

sem  volt  mindig  egyértelmű.  A probléma  szinte  minden  elnökválasztás  és  jobboldali  elnökjelölt 

kapcsán  felmerült:  létezik-e  még  a  gaulle-izmus?  „Igazi  gaulle-ista-e”  a  jelölt?  Tárgyunk 

szempontjából azonban az a megállapítás releváns, hogy minden vitától függetlenül ma is vannak olyan 

politikusok,  akik  gaulle-istának  vallják  magukat,  és  ma  is  vannak  olyan  választók,  akik  ehhez  a 

mozgalomhoz kötik személyes értékrendjüket: ők a neo-gaulle-isták.  A De Gaulle-féle karizma tehát 

valamilyen formában ma is él.

Frank L. Wilson már egy 1973-as,  Gaulle-izmus De Gaulle nélkül című tanulmányában azt 

vizsgálta, hogy úgymond hogyan válik mindennapivá a gaulle-ista karizma187. Wilson kiindulópontja 

természetesen Max Weber  karizma-elmélete  volt,  és tanulmányában azt  a  kérdést  tette  fel  –  külön 

aláhúzzuk,  a  Pompidou-korszakban  –,  hogy  a  gaulle-ista  mozgalom továbbélését  milyen  tényezők 

biztosították a De Gaulle-Pompidou-átmenet előtt, alatt és után. 

Az  alábbi  írásban  sok  szempontból  a  Wilson  által  kitaposott  úton  haladunk,  és  gyakran 

hivatkozunk  is  majd  rá,  különösen  ami  az  utódlás  technikai  részleteit  illeti.  Ugyanakkor  azzal  a 

kiegészítéssel, hogy Wilson nem ragaszkodott következetesen a weberi elmélet végigkövetéséhez, az 

csak egy kiindulópont volt  számára annak a vizsgálatához,  hogy technikailag miként maradhat(ott) 

fenn a gaulle-ista mozgalom az alapító távozása után. Az 1973 óta eltelt időszak egy hosszabb távú, 

perspektivikusabb megfigyelést is lehetővé tesz. Most már tudjuk, hogy a gaulle-ista mozgalom, ha 

változott is az elmúlt évtizedekben, ténylegesen megmaradt, ha másként nem, hivatkozási alapként. Azt 

is  tudjuk,  hogy  a  De  Gaulle-féle  karizma  valamilyen  formában  intézményesedni  is  képes  volt  a 

köztársasági  elnök  tisztségén  keresztül,  így  a  weberi  elmélet  továbbra  is  releváns  kiindulópont  a 

számunkra.

A továbbiakban e fejezetben először Max Weber karizma-elméletét tekintjük át, majd később 

187 WILSON, Frank L., „Gaullism Without De Gaulle”, In: Political Research Quarterly, 1973:26, pp. 485-506. 
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De Gaulle politikai pályájára és a gaulle-izmus történetére vetítjük azt188. Végül a gaulle-ista mítosz 

kialakulásának és mai elfogadottságának a kérdéseit járjuk körül.

IV. 2. A legitimitás érvényessége és a karizmatikus uralom 

jellemzői

Uralomról Max Weber szerint akkor beszélhetünk, ha az emberek egy csoportja engedelmeskedik, és 

ha ehhez egyfajta  akarati  mozzanat  is  kötődik az engedelmeskedők részéről.  Az uralomnak Weber 

három fajtáját különbözteti meg: beszél racionális, tradicionális és karizmatikus legitim uralomról. Az 

ideáltipikus  karizmatikus  uralom „[alapulhat]  nem  mindennapi  odaadáson  egy  szent,  hősies  vagy  

példamutató  személy,  illetve  az  általa  kinyilatkoztatott  vagy  megteremtett  rend  iránt”.  Weber 

ugyanakkor aláhúzza, hogy az ideáltipikus uralmi formák általában nem jelennek meg tiszta formában, 

s ezt a kérdéskört a karizma mindennapivá válása kapcsán is lehetséges vizsgálni.  

A karizmával rendelkező személy rendkívüli képességekkel rendelkezik, vezetőnek tekintik, és 

az uralomnak alávetettek elismerik. Az elismerés a karizma beigazolódásához kötődik. A beigazolódott 

karizma elismerése kötelesség, és „nem a legitimitás alapja”. A beigazolódás elmaradása a karizmatikus 

tekintély megingását vonja maga után, mondja Weber. A rendkívüliség nemcsak a karizma hordozójára 

vonatkozik,  hanem  gyakran  a  körülményekre  is.  A  különleges  helyzetek,  például  egy  háború, 

működésbe hozzák a karizmát.  

Mivel  a  karizmatikus  uralom nem mindennapi  uralmi  forma,  gyakran  szabályellenes  („írva 

vagyon,  de  én  mégis  mondom  néktek”):  „a  karizma  viszont  legfőbb  megjelenési  formáiban 

egyáltalában szétzúzza a szabályt és a tradíciót, és a szentség minden fogalmát teljesen kiforgatja. Nem 

azt tiszteli, ami ősidőktől megszokott, és ennélfogva megszentelt, hanem ráveszi az embereket, hogy  

vessék alá magukat annak, ami még soha nem volt, ami teljesen egyedülálló és ezért isteni. Ebben a  

tisztán empirikus és értékmentes értelemben a karizma csakugyan sajátos „alkotó” erőt és forradalmi  

hatalmat jelent a történelemben”. 

A  karizma  továbbá  gyakran  idegen  a  „rendes”  gazdasági  működéstől,  esetenként 

188 Lásd: WEBER, Max, Gazdaság és társadalom – A megértő szociológia alapvonalai 1. Szociológiai kategóriatan, 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1987., illetve WEBER, Max, Gazdaság és társadalom – A megértő szociológia 
alapvonalai 2.  A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái. (Az uralom szociológiája 1.), 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1996. A weberi elmélet egyes elemeire oldalszámszerűen a dolgozatban nem 
hivatkozom. Az összefoglalást az alábbiak alapján készítettem: Weber, 1987:221-225., 248-260., 271-275.; illetve 
Weber, 1996:47-60., 205-250.
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zsákmányszerzésre,  önmaga  adományokból  való  fenntartására  viszont  törekedhet,  ugyanakkor  nem 

magánjellegű vagyonosodás céljából.

IV. 3. A karizma mindennapivá válása és eldologiasodása

Nem mindennapi  uralmi  formáról  lévén  szó,  a  rendkívüli  körülmények  elmúltával  a  karizmatikus 

uralom jellege  is  változik,  jellemzői  keverednek  a  racionális  és  tradicionális  uralmi  formák  egyes 

elemeivel, s az ideáltípusok szétválasztása lehetetlenné válik. A karizmatikus uralom egyes jellemzői 

ugyanakkor megmaradhatnak.  

Mivel a karizma, mint kegyelmi ajándék elsősorban személyhez kötött, az utódlás kérdése az 

egyik  legfontosabb  probléma,  amely  a  karizma  mindennapivá  válása  kapcsán  felmerül.  A sikeres 

utódlás az alábbi módszerekkel történhet: újabb alkalmas személy keresése, kinyilatkoztatás, korábbi 

karizmatikus vezér általi kijelölés, igazgatási csoport általi kijelölés, öröklődés, a karizma ún. dologi 

hordozóhoz  kapcsolása  (pl.  hivatalhoz).  A  mindennapivá  válás  során  az  igazgatási  csoport  is 

szabályozza a csoportba történő bekerülést, ehhez kapcsolódóan normákat határoznak meg. Megszűnik 

a gazdaságtól való idegenkedés is a mindennapivá válás során.

Weber  továbbá  beszél  a  karizma  uralomellenes  átértelmezéséről  is.  Bizonyos  esetekben 

előfordulhat ugyanis olyan helyzet, ahol az alávetettek általi elismerés nem a karizmatikus legitimitás 

következménye, hanem kiindulópontja. Kiemelt átmeneti típusként kezeli Weber itt a népszavazáson 

alapuló uralmat, s példaként a két Napóleont és a bonapartizmust említi. 

A karizma mindennapivá válásának eleme az is, ahogy az uralomnak alávetettek alattvalókká, 

állampolgárokká válnak,  és  ahogy a karizmatikus  személy üzenete tradícióvá válik  (pl.  dogma).  A 

mindennapivá válás egyik esete az is, amikor a karizma eldologiasul, átruházhatóvá (örökölhetővé), 

megszerezhetővé válik, vagy éppen egy hivatalhoz kezd kötődni és nem elsősorban a személyhez. Itt 

jegyezzük meg, hogy noha Max Weber a karizma mindennapivá válásáról beszél, helyes lenne talán 

időnként  a  karizma mindennapivá változtatásáról  beszélni,  vagyis  arról,  hogy a folyamat  nem egy 

esetben nagyon is tudatos tervezés eredménye a karizmát birtokló személy és a kísérete részéről. Mint 

ezt látni fogjuk, ez a gaulle-izmusra is teljes mértékben igaz: De Gaulle karizmája nem egyszerűen 

mindennapivá vált, hanem a tábornok és környezete tudatosan hozzájárult ahhoz, hogy  a De Gaulle-i 

karizma mindennapivá változzon.
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IV. 4. Bonapartizmus és gaulle-izmus

Még egy utolsó kitérőt érdemes tenni, ez pedig a Max Weber által többször is példaként emlegetett  

bonapartizmus  kérdése.  René  Rémond  közismert  Les  droites  en  France című  munkája  óta  szinte 

elfogadott  alaptétel,  hogy  Franciaországban  a  forradalom  óta  nem  egy,  hanem  három  jobboldali 

hagyomány van, melyek közül a bonapartizmus és utódai az egyik irányzat. Rémond szerint ha ezek az 

utóderők nem is feleltethetők meg egy az egyben a bonapartizmusnak, van annyi hasonlóság közöttük, 

hogy az összefüggés és egyfajta eszmei folytonosság kimutatható legyen. A bonapartizmus jellemzői 

között említhetjük meg azt, hogy igyekszik meghaladni a jobb-bal szembenállást, gyanakvó a nemzetet 

megosztó  és  „felesleges  közvetítőnek”  tekintett  pártokkal  szemben,  jövőorientált,  autoriter  és 

parlamentellenes,  s  története  során  balról  halad  egyre  jobbra,  mígnem  jobboldali  mozgalomként 

kezelik189.  A  gaulle-izmus  sok  szempontból  a  bonapartizmus  hagyományába  illeszkedik,  a  fenti 

ismertetésből  erre  nem  nehéz  következtetni.  A  hasonlóság  különösen  erős,  ami  a  parlament-

ellenességet, a nemzeti dicsőség keresését, a referendum szisztematikus alkalmazását illeti a személyes 

legitimáció  megújítására,  további  ami  a  közvetlen  demokrácia  eszméjét,  a  rendhez  és  joghoz való 

sajátos viszonyt illeti. Érdekesség, tudva, hogy a gaulle-izmust egyfajta pragmatizmusnak tekinthetjük, 

hogy  De  Gaulle  Napóleon  kapcsán kiemeli,  hogy nem volt  dogmatikus,  hanem rugalmas  volt,  és 

megjegyzi,  hogy  a  cselekedeteit  önértékként  tekintették  és  követték,  pedig  –  utal  rá  később  –  a 

gondolkodásmódját érdemesebb lett volna190. Valóban: „Jaj annak a tábornoknak, amelyik kész tervvel  

érkezik a csatatérre” – tartotta Napóleon191.

Rémond külön kiemeli, hogy a bonapartisták nem hoztak létre „modern” pártot az 1871-1879 

közötti  időszakban192,  ami  nyilvánvalóan  hozzájárult  eltűnésükhöz.  Ebből  a  hibából  a  gaulle-isták 

tanultak.  Mindkét Napóleon akkor bukott  el,  amikor a karizmájuk már nem bizonyult  érvényesnek 

(azaz háborús vereséget szenvedtek), míg De Gaulle bukását az idézte elő, hogy a karizmáját már nem 

ismerték el. Persze De Gaulle valószínűleg soha nem hitte azt, hogy a nagy dolgokban tévedett volna, 

vagy hogy a karizmája érvényét vesztette volna. Az, hogy adott pillanatokban éppen nem ismerték el,  

mint például 1946-ban, vagy később 1969-ben – más kérdés.

189 RÉMOND, op.cit., p. 107., 110. és 153.
190 DE GAULLE, Charles, Le fil de l’épée, Librairie Plon, 1971., p. 131. és p. 141.
191 NAPÓLEON, Az uralkodás művészete, Helikon Kiadó, 2015., p. 29.
192 Ibid., p. 146.
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IV. 5. A rendkívüliség szerepe a gaulle-izmusban

Mint  fentebb  említettük,  Weber  szerint  a  különleges  körülmények  tulajdonképpen  különleges 

embereket kívánnak meg, és általában ekkor jelennek meg a karizmatikus vezetők. Mi lehetne igazabb 

a  gaulle-izmus  kapcsán?  De  Gaulle  valójában  mindig  akkor  volt  igazán  sikeres,  amikor 

Franciaországban  rendkívüli  körülmények  álltak  elő:  1940-ben,  amikor  Németország  legyőzte  és 

megszállta  a  villámgyorsan  kapituláló  Franciaországot,  illetve  1958-ban,  amikor  az  algériai  válság 

megoldásának szükségessége elősegítette a Szabad Franciaország vezérének visszatérését. 

A gaulle-izmus „középső”, körülbelül 1946 és 1958 közötti időszakáról viszonylag kevesebbet 

beszél az irodalom és a politikai közbeszéd, pedig De Gaulle ebben az időszakban  hozta létre az első 

gaulle-ista mozgalmat, az RPF-et (Rassemblement du Peuple Français),  mely egyébként esetenként 

Franciaország egyik legerősebb politikai ereje volt193.

Az  1946  és  1958  közötti  időszak  „normál”,  mindennapi  időszak  volt  Franciaország 

történetében, így nem volt fogadóképes De Gaulle „különleges küldetésére”. A negyedik köztársaság 

parlamentáris rendszerben De Gaulle valójában maga is „csak egy pártvezér” volt a többi között és nem 

igazán  találta  a  helyét.  Idengenkedett  a  parlamentáris,  pártokra  és  nem  személyekre  alapozó 

alkotmányától,  s  amikor csak lehetett,  például az 1946-os elhíresült  bayeux-i  beszédében felszólalt 

ellene194.  Később az  algériai  válság  ex  post  igazolta  De Gaulle  álláspontját  a  politikai  rendszerrel 

kapcsolatban, amennyiben a negyedik köztársaság tulajdonképpen alkalmatlannak bizonyult a válság 

kezelésére.  Elméletében Max Weber is  említi,  hogy a karizmatikus üzenet nem feltétlenül többségi 

üzenet,  s  a  gaulle-izmus  történetének  középső  szakaszára  ez  mindenképpen  igaz  (mint  ahogy 

kezdetben,  1940-ben  is  csak  egy  maroknyi  londoni  ellenállóról  beszélhetünk,  semmiképpen  sem 

tömegekről).

Az irodalom sokszor,  sok helyütt  elemzi  az ötödik köztársaság intézményeit,  gyakran vetik 

össze a korábbi gaulle-ista elképzelésekkel, a bayeux-i beszéddel. A karizma-elmélet szempontjából 

azonban  az  1958-as  válság  és  rendszerváltás  háttere,  legalitáshoz  való  sajátos  viszonya  sokkal 

izgalmasabb.  A helyzet  az  1940-es  ellenállás  kapcsán  is  így  áll  egyébként.  A legalitáshoz  és  a 

legitimitáshoz  való  gaulle-ista  viszony  tehát  legalábbis  sajátságos,  ami  megérdemli,  hogy  külön 

foglalkozzunk vele. „Írva vagyon, én mégis mondom néktek”?

193 Lásd: GAZDAG, Ferenc, Franciaország története 1945-1995, Zrínyi Kiadó, 1996, pp. 45-46.
194 DE GAULLE, Charles, „Discours prononcé à Bayeux”, Mémoires d'espoir, Plon, 1999, pp. 309-314. 
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IV. 6. A gaulle-izmus viszonya a legalitáshoz és a legitimitáshoz

Amikor  Franciaország  kormánya  1940  nyarán  kapitulált  a  német  hadsereg  előtt,  és  aláírta  a 

fegyverszünetet, anélkül, hogy igazán megfontolta volna azt, hogy a háborút a gyarmatokra menekülve 

folytassa, vagy hogy unióra lépjen Nagy-Britanniával, De Gaulle a nyílt ellenállást választotta, ami 

formálisan semmiképpen nem volt legális.

Londonba ment,  ahol híres  június 18-i  rádióbeszédében195 minden francia  tisztet  és katonát, 

mérnököt,  hadiipari  munkást  arra  hívott  fel,  hogy  lépjen  vele  kapcsolatba.  Az  ellenállásra  való 

felszólítással De Gaulle végleg leválasztotta magát a formális legális legitimitásról, és karizmatikus, 

rendkívüli, személyhez kötött legitimitásra tartott igényt, és alig titkoltan úgy vélte, hogy ezekben a 

nehéz időkben ő képviseli mindazt, amit az örök Franciaország jelent.

A formális legalitás elutasítását ebben a rendkívüli helyzetben mi sem bizonyítja jobban, mint 

az,  hogy  De  Gaulle  Vichy  rendszerét  nem ismerte  el  törvényesnek,  noha  a  rezsim  elvben  igényt 

tarthatott  a  legális  legitimációra,  hiszen  formailag  elfogadható  módon jött  létre:  a  III.  köztársaság 

tulajdonképpen  legális  öngyilkosságot  követett  el  azzal,  hogy  képviselői  teljhatalmat  biztosítottak 

Pétain  marsallnak196.  Fontos  megjegyezni,  hogy ebben az  időszakban még karizma és  karizma áll 

szemben egymással: Pétain marsall, aki az I. világháború egyik nagy győzője (karizmája tehát egyszer 

már beigazolódott), és az alig ismert De Gaulle. A háború végére azonban mindez megváltozik, hiszen 

akkor De Gaulle karizmája igazolódik be, a Pétain-nimbusz pedig porba hullik.

Ritkán szoktak erről beszélni, de De Gaulle ugyancsak a legalitás határán táncolva tér vissza  a 

hatalomba 1958-ban is,  amikor  ismét  a  fennálló  renddel  szemben lép fel,  igaz,  az  1940-es  esettől 

eltérően  egyúttal  figyelve  arra,  hogy  a  legalitás  formai  kellékei  legalább  részben  megfigyelhetők 

legyenek.  Szempontunkból  nem  is  elsősorban  az  elsöprő  többséget  hozó  1958-as  alkotmányos 

népszavazás az érdekes, hanem az a politikai manőver-sorozat, amellyel a tábornok ismét megszerzi a 

miniszterelnöki pozíciót.

Az  úgynevezett  „Feltámadás-hadműveletről”  van  szó,  arról  a  potenciális  államcsíny-

kezdeményezésről, mely a hadsereg egyes tisztjeitől származik, s mely elhatározza, hogy ha De Gaulle 

nem tud törvényesen visszatérni, vagy 1958 május végéig nem tud visszatérni, akkor akár erővel is 

195 DE GAULLE, Charles, L'appel du 18 juin, 1940, http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-
thematiques/1940-1944-la-seconde-guerre-mondiale/l-appel-du-18-juin/documents/l-appel-du-18-juin-1940.php. 

196 BOROS, Zsuzsanna, „A francia állam születése”, Rendszerváltozások Franciaországban, L'Harmattan Könyvkiadó, 
2011, pp. 137-152.
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elérik miniszterelnökké emelését. De Gaulle tudott erről a kezdeményezésről, s noha nem bátorította és 

nem is határolódott el tőle nyilvánosan, de rá alapozva politikai zsarolásoktól,  sous entendu-ktől és 

pszichológiai hadviseléstől sem mentes politikai manővereket kezdett, illetve folytatott  a visszatérése 

érdekében197. Nem véletlen, hogy sokan voltak, akik 1958-as visszatérését és az új alkotmányt egy az 

egyben államcsínynek tekintették, köztük volt a későbbi köztársasági elnök, François Mitterrand is. 

De Gaulle az írott törvényeket a későbbiekben is úgymond kreatívan kezelte („írva vagyon, én 

mégis  mondom  néktek”),  noha  vitathatatlanul  demokrata  volt,  hatalmát  a  mindennapi  politikában 

egyértelműen a néptől eredeztette, és ez különbözteti meg többek között az olyan előd-nacionalista 

irányzatoktól,  mint  például  maurrass-izmus198. A törvényes  és a  legitim hatalom szembeállítása De 

Gaulle-nál sosem volt  teljesen végigvitt  gondolat,  ha ugyanis a nép az általunk itt  használt  weberi 

szóhasználattal  élve nem ismerte el  többé a legitim karizmát,  akkor Charles De Gaulle általában a 

háttérbe vonult199. 

A  legalitást  kreatívan  kezelő  esetek  közül  az  1962-es  népszavazás  kiírása  az  egyik 

legizgalmasabb eset, amelyet a mai napi vitatnak alkotmányjogász körökben. De Gaulle tudta, hogy az 

ötödik köztársaság alkotmányának van egy parlamentáris, René Rémond szóhasználatában: orléanista 

értelmezése  is200.  Erre  az  ún.  együttlakások  (társbérletek)  időszaka  gyakorlati  bizonyítékot  is 

szolgáltatott201.  De Gaulle tudta,  hogy az elnöki-félelnöki  értelmezés akkor maradhat  domináns,  ha 

utódai  hasonló tekintéllyel rendelkeznek,  mint  ő202,  illetve ez esetben legitmálható,  hogy az elnök 

együttlakás  esetén  is  hivatalban marad203.  De Gaulle  ezért  javaslatot  tett  arra,  hogy a köztársasági 

elnököt 1965-től kezdődően közvetlenül válasszák. E változtatás bevezetése céljából a népszavazás 

intézményéhez fordult,  nyilvánvalóan azért,  hogy a döntésnek nagyobb és közvetlenebb legitimitást 

szerezhessen és biztosan érvényesíthesse akaratát. Ám az alkotmány 11. cikkelye szerint a közhatalom 

szervezetére vonatkozó javaslatokat lehetséges ily módon jóváhagyatni, márpedig az alkotmányjogász 

szakma, köztük az Alkotmánytanács és az Államtanács, úgy gondolta, hogy a a referendum kiírása 

alkotmányellenes204.  Az  alkotmányellenesség  arra  volt  alapozható,  hogy  a  köztársasági  elnök 

197 SHEENAN, op. cit., pp. 97-99.
198 RÉMOND, op. cit., p. 316.
199 PETITFILS, op. cit., p. 51.
200 Lásd: RÉMOND, op. cit., p. 319.
201 POULARD, Jean V., „The French Double Executive and the Experience of Cohabitation”, In: Political Science 

Quarterly, 1990/2, pp. 243-267.
JOHANCSIK, János, „A pártok és politikai stabilitás a francia rendszerben”, In: Poitikatudományi Szemle, 2003/3, pp. 
79-108.

202 DREYFUS, François-G., De Gaulle et le gaullisme, Presses universitaires de France, 1982, p 153.
203 JOHANCSIK, op. cit., p. 85.
204 LACOUTURE, op. cit., p. 162.
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megválasztásának a módja nem a közhatalom szervezetére vonatkozó kérdés, noha ellenérvként erre is 

felhozható, hogy az 1875. február 25-i, a közhatalom szervezéséről szóló törvényben szerepel az, hogy 

milyen módon választják meg az elnököt205. A probléma abban állt, hogy ha a kérdés nem a közhatalom 

szervezését érinti, akkor az elnök nem a megfelelő módon, az alkotmány 89. cikkelye használatával, 

hanem annak – és így a parlamentnek – a megkerülésével módosíttatta az alkotmányt. Mára azonban ez 

a  vita  csak  az  alkotmányjogászokat  érdekli,  mivel  a  referendum  eredményét,  a  francia  nép 

demokratikus véleményét elfogadták és alkotmányos szabállyá emelték. René Rémond szerint ahhoz, 

hogy  ezt  a  módosítást  végül  az  egész  politikai  elit  elfogadja,  az  is  hozzájárult,  hogy  Mitterrand 

jelöltette magát 1965-ben az elnökválasztáson, amivel implicite elfogadta az új játékszabályokat206. 

Hogy a legalitáshoz és a legitimitáshoz való „rugalmas hozzáállást” – amelyet a De Gaulle-féle 

gondolkodásban az államérdek és az állam tekintélyének a megőrzése igazolhat – még egy példával 

illusztráljuk,  érdemes  megjegyeznünk,  hogy  az  sem  szerepel  sehol  az  ötödik  köztársaság 

alkotmányában, hogy a köztársasági elnök a miniszterelnököt bármikor visszahívhatja. Az szerepel az 

alkotmányban,  hogy az  elnök  nevezi  ki  a  kormányfőt,  de  a  visszahívás  tekintetében  elsősorban  a 

Nemzetgyűlésnek van szerepe (a bizalmi kérdés felvetésén keresztül).  De Gaulle azonban már első 

kormánya kinevezésekor bevezette, hogy a kormánytagokkal biankó aláíratta a lemondásukat is, ezzel 

biztosítva folyamatos befolyását a kormány felett207. 

Ezek a karizmatikus,  személyes  gyakorlatok később szinte  szabállyá emelődtek,  és ma már 

senki  nem  vitatja  a  köztársasági  elnöknek  azon  jogát,  hogy  minisztereket  és  miniszterelnököket 

nevezzen  ki  és  menesszen  kívánsága  szerint.  De  Gaulle  egy  híres,  1964.  január  31-én  tartott 

sajtótájékoztatóján  többek  között  arról  is  beszélt,  hogy  az  alkotmány  intézmények,  szellem  és 

gyakorlat208.  Ebben  messzemenően  igaza  volt.  De  Gaulle  személyes  karizmájának  és  a  sikeres 

utódlásának köszönhető az, hogy az ötödik köztársaság új hagyományokat volt képes teremteni, melyek 

a mai napig élnek, és amelyekhez  politiki szereplők ragaszkodnak.   

205 DREYFUS, op. cit.,  p. 151.
206 RÉMOND, op. cit.,p. 263.
207 Említi: NAGY, Miklós: A francia republikanizmus főbb kérdései – A republikánus hagyomány a francia köztársasági 

rendszerekben, Szegedi Tudományegyetem,  2001, http://doktori.bibl.u-szeged.hu/3/1/nm_szte_koztars.pdf.,  p.118., 
továbbá  lásd  ugyanehhez  az  alábbi  „mozgalmi értelmezést”:  BARACS, Dénes, Mitterrand –  Franciaországi 
változások, Kossuth Könyvkiadó. 1981, pp. 47-48.

208 LACOUTURE, op. cit., p. 170.; illetve DE GAULLE, Charles, „Conférence de presse tenue au Palais de l'Élyssée, 31 
janvier 1964”,  Mémoires d'espoir, Plon, 1999, pp. 858-875.  
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IV. 7. A gaulle-ista karizma beigazolódása

Charles  De  Gaulle  ambíciója  az  volt,  hogy  a  nagyság  felé  húzza  Franciaországot,  és  rávegye  a 

franciákat,  hogy vegyenek ebben a  munkában részt,  hozzanak áldozatot  a  hazáért.  A részvétel,  az 

önalávetés, az engedelmesség mint kötelesség azért válhatott az ötödik köztársaság idején elvárhatóvá, 

mert a De Gaulle-i karizma a II. világháború alatt beigazolódott. Franciaország neki köszönhetően a 

győztesek  oldalán  került  ki  abból  a  háborúból,  amelyet  saját  erejéből  napok  alatt  elveszített; 

Franciaország megerősítette középhatalmi státuszát; vétójogot, és állandó tagságot kapott az újonnan 

alakuló ENSZ-ben; továbbá döntési jogot, részvételi jogot szerzett abban a stratégiai kérdésben, hogy 

mi legyen a legyőzött és megszállt Németországgal.

A De  Gaulle-i  karizma  ezért  tehát  a  weberi  elmélet  értelmében  joggal  tarthatott  igényt  az 

elismerésre 1958-ban. Minthogy azonban tudjuk Webertől, hogy a tartósan be nem igazolódó karizma, 

azaz a kegyelmi ajándék elvesztése bukáshoz vezet, az sem mellékes, hogy az 1958 és 1969 közötti 

időszakban miként sikerült fenntartani a gaulle-ista legitimitást. Ebben a folyamatban szerepe van a 

háborús sikernek (vagyis a még nagyobb háborús veszteség csökkentésének Algéria esetében), a jólét 

növekedésének (a  trentes glorieuses kiugró gazdasági fejlődésének, az életszínvonal növekedésének), 

de a személyes karizma tudatos mindennapivá alakításának és eldologiasításának is.

IV. 8. Utódlás a mozgalom élén...

A sikeres  utódlás  kapcsán  említettük,  hogy  az  történhet  egy  újabb  alkalmas  személy  keresése, 

kinyilatkoztatás,  korábbi  karizmatikus  vezér  általi  kijelölés,  igazgatási  csoport  általi  kijelölés, 

öröklődés, vagy a karizma dologi hordozóhoz kapcsolása által.

A gaulle-izmus esetében elsősorban a gaulle-ista mozgalmon belüli utódlás kérdése merült fel, 

mint probléma, ami lehetővé kellett,  hogy tegye a gaulle-izmus, mint mozgalom, mint politikai erő 

továbbélését.  Másodsorban  viszont  az  eldologiasodás,  eldologiasítás  problematikája  is  felvethető, 

amennyiben szükségessé vált, hogy a mindenkori köztársasági elnököt ne személyes, hanem inkább 

„hivatali karizma” vegye körül – ez volt az 1962-ben kezdeményezett alkotmánymódosításnak is az 

eredeti  értelme.  A jelen  fejezetben  a  mozgalom  élén  történő  utódlásról  beszélünk,  a  következő 

fejezetben pedig az eldologiasodás problematikájára térünk ki röviden.

A mozgalmon  belüli  utódlás,  illetve  az  arra  való  felkészülés  már  De  Gaulle  időszakában 
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megindult:  Georges  Pompidou  már  miniszterelnökként  is  foglalkozott  a  gaulle-ista  párt  mozgalmi 

kérdéseivel209. Az 1965-ös elnökválasztás, amikor De Gaulle csak a második fordulóban tudott nyerni, 

figyelmeztető jel volt a gaulle-isták számára, hogy mind De Gaulle, mind a mozgalom ereje szükséges 

a  politikai  sikerhez,  még akkor  is,  ha  korábban De Gaulle  úgy gondolta,  megteheti,  hogy a  saját 

pártjától is távolságot tart210. Ez az a perc, amelyben „De Gaulle szakralitásból politikussá válik”, és 

amely Pompidou feladatává teszi az 1967-es választásra való keményebb felkészülést211. 

Az,  hogy Pompidou kihasználta  a  lehetőséget  arra,  hogy a gaulle-ista  párt  vezetője  legyen, 

olyan bázist teremtett a későbbiekre nézve, amely lehetővé tette számára, hogy 1969-ben köztársasági 

elnökké választhassák212 – úgy ráadásul, hogy komoly utódlási harc ne törjön ki jelöltségével szemben. 

Pompidou egyre erősebb bevonódása a gaulle-ista politikába találkozott De Gaulle helyeslésével, sőt, 

kifejezett támogatásával213, amit egyfajta kijelölésnek is tekinthetünk a weberi értelemben, s mire De 

Gaulle  menesztette  miniszterelnöki  tisztségéből  Pompidou-t,  már  magától  értetődő  utódnak 

tekintették214.

Pompidou volt az, aki a De Gaulle utáni időkre készülve megszervezte a gaulle-ista mozgalom 

helyi szervezeteit, s ez a jól szervezett – és több választáson már a hatvanas években ki is próbált – párt 

volt, mely aztán Pompidou-t támogatta elnökjelöltként 1969-ben215. Később ez a jó beágyazottság volt 

az,  ami  tovább segítette  a  mozgalmat  abban,  hogy a  francia  politikai  élet  meghatározó  szereplője 

maradhasson216.

Ugyanakkor Pompidou elnökként is magánál tartotta a jogot, hogy az elnöki többség és a saját 

pártjának  tényleges  vezetője  legyen,  noha  nyilvánosan  mindig  igyekezett  távolságot  tartani  a 

pártoktól217.  Ehhez azt a módszert választotta, hogy a maga embereire bízta a gaulle-ista párt, az UNR 

szervezését, vagy éppen olyan embert neveztetett ki főtitkárnak, akit a miniszterelnök, Chaban-Delmas 

közismerten  nem  szeretett218.  Miként  Frank  L.  Wilson  magyarázza,  a  pártoktól  való  elnöki 

távolságtartás  demonstrálására  alakult  ki  a  parlamenti  és  az  elnöki  többség  mitikus 

megkülönböztetésének az igénye219,  amely mítosz egyébként az elnöki hivatalhoz tartozó tradícióvá 

209 WILSON, op. cit., p. 488.
210 WILSON, op. cit., pp. 492-493.
211 Más szerzőket idézve írja: PETITFILS, op. cit., p. 65.
212 WILSON, op. cit., p. 494.
213 Ehhez lásd: WILSON, op. cit., 497.
214 WILSON, op. cit., p. 499.
215 WILSON, op. cit., pp. 498-499.
216 PETITFILS, op. cit., p. 122.
217 WILSON, op. cit., p. 500.
218 DREYFUS, op. cit., p. 295.; WILSON, op. cit., p. 500-501.
219 WILSON, op. cit., p. 501.
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vált az idők során. Pompidou úgyszintén ügyesen kezelte a potenciális ellenfeleket220. Konklúzióként – 

ne felejtsük el, 1973-ban járunk – Wilson arra hívja fel a figyelmet, hogy a Pompidou-féle utódlási 

módszer nem feltétlenül működik a jövőben, hiszen az elnöknek szüksége van párttámogatásra, és ezért 

nem mondhat le a politikai kontrollról a miniszterelnök javára221.

A miniszterelnöki  tisztség  az  elmúlt  harminc  évben  fontosnak  bizonyult  az  elnöki  utódlás 

szempontjából,  de  nem annyira,  amennyire  a  De Gaulle-Pompidou–átmenet  alapján  erre  1973-ban 

gondolni  engedett.  Az  történt,  hogy  az  elnökök  a  pártvezetést  fenntartották  maguknak  a 

miniszterelnökök kárára, és a mindenkori legerősebb pártvezérnek is gyakran komoly esélye volt arra, 

hogy  természetes  jelöltnek  tekintsék  az  elnökségre  (Valéry  Giscard  d'Estaing,  Mitterrand,  Jacques 

Chirac mind-mind pártvezérként kerültek az elnöki székbe, s amikor a Chirac-éra végén választania 

kellett, Nicolas Sarkozy is a kormánypárt elnökségét választotta a miniszterség helyett222). 

A miniszterelnökök jelentősége tehát strukturális okokból is limitált maradt. Ez a strukturális ok 

a miniszterelnöknek a „mindennapiasult” kormányzásban betöltött szerepe. Ahogy Max Weber a Kelet 

uralkodói kapcsán beszél a nagyvezír szerepéről, pontosan olyan szerepet tölt be a francia rendszerben 

a miniszterelnök: a sikertelenségek és népszerűtlenségek általában őt sújtják az elnökkel szemben, aki 

az  eredeti  modell  szerint  a  napi  belpolitikai  ügyekkel  kevesebbet  foglalkozik  (Weber  szerint  az 

alkotmányos monarchiában is hasonló a helyzet). 

Ezért  soha  nem  fordult  elő  az  ötödik  köztársaság  történetében,  hogy  hivatalban  lévő 

miniszterelnök a Matignon-palotából közvetlenül az Élysée-palotába költözhessen, még Pompidou-val 

sem, akit De Gaulle még idejekorán menesztett. Talán Nicolas Sarkozy volt az első olyan elnök, aki 

nem élt a nagyvezír potenciális védő erejével, mivel a napi kormányzást is maximálisan a kontrollja 

alatt tartotta. A rendszer hagyományoknak megfelelő működtetése esetén azonban az elnöki tekintélyt 

az intézményrendszer mindenképpen védi, kódolva van benne egyfajta hivatali tekintély.

De Gaulle,  a karizmatikus vezér távozása után tehát már új időszak kezdődik: a mozgalom 

vezetője pártvezér lesz. Továbbá a gaulle-izmus megállapodik a jobboldalon, és a gyakorlatban már 

nem nyúlik át  a  jobb-bal  törésvonalon,  amit  az 1974-es második fordulós  preferenciavizsgálatok a 

szavazók oldaláról is visszaigazolnak223. A hetvenes évek végére ez a folyamat kiteljesedik, a „népi 

szavazóréteg” (électorat populaire) otthagyja a gaulle-istákat, az akkor már RPR-nek nevezett gaulle-

220 WILSON, op. cit., pp. 502-503.
221 WILSON, op. cit., p. 505.
222 Lásd pl. NAY, Catherine, Sarkozy, avagy a vágy hatalma. Politikusi életrajz, Aeternitas, 2007, pp. 275-306.
223 RÉMOND, op. cit., pp. 334-335.
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ista párt és a liberális UDF szavazóbázisa pedig gyakorlatilag homogén224. 

IV. 9. … és eldologiasodás

A Pompidou-val kezdődő a folyamatot később megerősítette Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac és 

Sarkozy pályája is: a pártok felett lebegő és a pártoktól mindenestől távolságot tartó elnökből pártvezér, 

többségi vezér lett, akinek a tekintélyét már nem csak a személye adja, hanem elnöki hivatala is.

Amikor De Gaulle azt mondta, hogy „mindenki gaulle-ista volt, gaulle-ista, vagy gaulle-ista 

lesz”,  akkor  az  elnökök  esetében  ez  biztosan  igaz,  hiszen  az  intézményrendszert  mindegyikük 

elfogadta225. Hozzá kell ehhez tennünk, hogy a polgárok is elfogadták az intézményrendszert, így ma 

már a legtöbb franciáról is elmondható ebben az értelemben, hogy gaulle-ista (noha a gaulle-izmus nem 

azonos az intézményrendszerrel).

Persze a szűken vett gaulle-ista mozgalom karaktere változott az idők folyamán, és nem fedi le 

a teljes gaulle-ista örökséget, miközben De Gaulle elvei a társadalomban egyre jobban szétterjedtek226. 

Itt már tehát nemcsak a gaulle-ista mozgalomról van szó, hanem arról, hogy hogyan gondolkodnak az 

intézményrendszerről az emberek, és szűkebb értelemben arról, hogy ki lehet elnök. Az világos, hogy a 

párttámogatás továbbra is elengedhetetlen, már csak a szervezeti háttér miatt is.

Természetesen a mindenkori elnök személyes rátermettsége nem elhanyagolható kérdés, és az 

előválasztó  polgárok  vagy  az  előválasztó  pártelitek  figyelmébe  ajánlott  jelöltek  az  „alkalmasok” 

köréből kerülnek ki, akiket a politikai szakzsargon a „présidentiables” jelzővel illet, ami annyit tesz, 

hogy „elnökségre alkalmas”. Jelenleg a francia politikai életben a politikai rátermettség elismerésének 

legmagasabb foka, ha valaki elnyeri ezt a jelzőt. Arra most nem térünk ki, hogy az elit egyébként is 

szűk körből kerül ki, többségükben bizonyos főiskolák és közigazgatási iskolák (pl. ENA, Sciences Po) 

hallgatói  voltak,  azaz  a  közéjük  való  belépés  informális  feltételeit  az  ötödik  köztársaság  elitje  is 

kialakította, ha nem is olyan rigorózus és kötött módon, mint ahogy arról Weber ír az elméletében.

224 PETITFILS, op. cit., p. 122.
225 Idézi: RÉMOND, op. cit., p. 341.
226 PETITFILS, op. cit., p. 124.
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IV. 10. Sudhir Hazareesingh a gaulle-ista mítosz építéséről és 

fogadtatásáról

Sudhir Hazareesingh oxfordi professzor a modern francia történelem és politika egyik legelismertebb 

kutatója, aki 2012-ben egy kissé nehezen olvasható, de azért izgalmas művel jelentkezett227 – a kötet a 

Charles  de  Gaulle  személyét  övező  politikai  mitológiát  tárgyalja228.  A kötet  a  gaulle-ista  mítosz 

kiépülésének a megértéséhez alapvetően járul hozzá – márpedig a gaulle-ista mítosz kiépülése az előző 

fejezetben bemutatott politikai erőfeszítéseknek fontos kiegészítője. Az In the Shadow of the General 

című kötet olyan történeti mű, amely eddig kevéssé feldolgozott forrásokra támaszkodik, például de 

Gaulle bejövő levelezésének egy részére. A munka ebből következően nemcsak a mítoszkreálásra – bár 

arra  is  –,  hanem a fogadtatásra,  a  gaulle-ista  „népi  kultúra”  jelzéseire  is  kiemelt  hangsúlyt  fektet, 

úgymint a tábornok vidéki útjainak fogadtatása, a gaulle-ista ünnepek és megemlékezések rituáléja, a 

gyászmunka és az emlékezés módjai 1970 után stb.

Hazareesingh a munkájában leszögezi, hogy ha néha úgy is tűnhet, hogy Franciaország ellép a 

gaulle-ista  hagyatéktól,  a  felszín  alatt  azért  nem  feltétlenül  erről  van  szó229.  A  tábornok,  mint 

szimbólum, a példás élet minden változatát megtestesíti Hazareesingh értelmezésében (felszabadító, 

alapító atya, tanító stb.)230, s úgy véli, hogy de Gaulle árnyéka két módon is folyamatosan jelen van 

Franciaország életében:  egyrészt  fizikailag  az  utcákon és  emlékműveken,  másrészt  pedig  filozófiai 

értelemben, mivel nézeteit ma is osztják a franciák231. E megállapítás tökéletesen helyénvaló, hiszen a 

De Gaulle-i  gondolat  számos,  sokszor  ellentmondásos  és  konkuráló értelmezésben ugyan („gaulle-

izmusok”),  de mind a polgárok,  mind pedig a  politikai  elit  gondolati  szintjén valóban jelen van a 

francia politikában.

Hazareesingh  szerint  a  gaulle-ista  misztikumot  nagyon  is  tudatosan  építgette  a  tábornok232. 

Utóbbi megállapításában természetesen nem téved. Charles de Gaulle korai,  Le fil de  l’épée (A kard 

éle) című művében például, a vezető tekintélyéről, titokzatosságáról, távolságtartásáról, a különböző 

227 HAZAREESINGH, Sudhir, In the Shadow of the General. Modern France and the myth of de Gaulle, New York, 
Oxford University Press, 2012.

228 Hogy De Gaulle személye és a gaulle-izmus része a francia nemzeti mitológiának, nem kérdés, és nem is új 
megállapítás. Lásd például FISCHER, op. cit. Amiben Hazareesingh újat mutat, az az, hogy ennek a mítosznak a 
fogadói oldalát mutatja be a tábornok bejövő levelezésének az elemzése révén.

229 HAZAREESINGH, op. cit., p. 3.
230 Vö. SOÓS Gábor, op. cit.
231 HAZAREESINGH, op. cit. p. 4.
232 Ibid., p. 35.
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döntési szintek felelősségvállalásáról, a „karakterről” olvasva akaratlanul is az jut az ember eszébe, 

hogy  a  szerző  pontosan  tudja,  hogy  hogyan  kell  mítoszt  gyártani  a  személye  köré,  sőt,  a  mítosz 

gyártását  a  sikeres  vezetés  elengedhetetlen  feltételének látja.  Mint  De Gaulle  írja,  ha valamit  nem 

fedünk fel,  ha valamit megtartunk saját magunknak, akkor a tömegek a hitükkel elvégzik a feladat 

többi részét233, később kiemelve, hogy a kisemberek akkor képesek kollektíven fellépni, ha nagy célt 

rajzolnak eléjük234. Mit ez, ha nem a mítosz tudatos építésének receptje?

A  mítosz  alakulásának  (alakításának)  része  volt  a  Háborús  emlékiratok megalkotása  és 

publikálása  is  –  a  szöveg  első  kötete  1954-ben  jelent  meg.  Hazareesingh  szerint  ez  a  szöveg  is, 

csakúgy, mint számos önéletrajz és visszaemlékezés, nemcsak a múltról, hanem  a jelennek és a jövőről 

is szól. A tábornok célja volt ugyanis írásával befolyásolni a háborús szerepek értelmezését235, ideértve 

a  saját  pozícióját  és a  Szabad Franciaország szerepét  a konfliktusban,  az angolszász világhoz való 

viszonyt,  és  így  tovább.  Hazareesingh  természetesen  ismerteti  saját  olvasatát  e  gaulle-ista  alapmű 

kapcsán, amelyet nemcsak mint történeti  forrást,  hanem mint hagyományteremtő, politikai utalások 

alapjául  szolgáló  szöveget  is  értelmez.  De  Gaulle  a  szövegben  konstans  módon  próbálta 

megkülönböztetni,  illetve  környezetétől  elkülöníteni  vagy fölé  emelni  magát,  írja,  s  éppen  ezért  a 

nagyság  és  a  magány  is  állandó  része  a  szövegnek236.  Hazareesingh  olvasata  szerint  a  Háborús 

emlékiratok Napóleonhoz és a császárságokhoz való viszonyát is csak a jelen, vagyis a harmadik kötet 

esetében 1958 eseményeinek fényében értelmezhetjük: ebben az értelemben szól de Gaulle a jelenhez, 

és  ebben  az  értelemben  beszél  akkor  is  saját  magáról,  amikor  éppen  látszólag  nem  azt  teszi237. 

Összességében a  Háborús emlékiratok jelentősége Hazareesingh szerint abban ragadható meg, hogy 

értelmezései sokáig egyeduralkodónak bizonyultak, vagyis képesek voltak érdemeben befolyásolni azt, 

ahogy a franciák látták az 1940-46 közötti időszakot. Sőt, ez a szöveg tette azt is lehetővé, állítja, hogy 

a gaulle-izmus középső, pártos szakaszát, vagyis a negyvenes évek második felét, a feledés mintegy 

jótékony homálya fedje, és ehelyett a tábornok által a hazának tett korábbi szolgálatok határozzák meg 

a róla kialakított képet238.

A Hazareesingh-kötet kísérletet tesz arra is, hogy elemezze, miként lett általánosan elfogadott a 

tábornok személye Franciaországban. Külön értelmezendő téma a szövegben az 1990-es évforduló, 

mely egyszerre volt de Gaulle születésének 100., a június 18.-i felhívásnak 50., a tábornok halálának 

233 DE GAULLE, Charles, Le fil de l’épée, Librairie Plon, 1971, p. 91.
234 Ibid., p. 99.
235 HAZAREESINGH, op. cit., p. 40.
236 Ibid., pp. 49-53.
237 Ibid., pp. 54-57.
238 Ibid., pp. 56-57.
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pedig 20. évfordulója239. Hazareesingh egyfajta olvasónaplót vezet, vagyis bemutatja azokat a fontos 

írásműveket,  amelyek  de  Gaulle  és  a  gaulle-izmus  jelenségének  értelmezésében  fontos  szerepet 

játszottak ezekben az években. Nagy hangsúlyt kap a de Gaulle – Mitterrand összehasonlítás, utóbbira 

nézve érthető módon nem túl hízelgő megállapításokra jutva240.

Hazareesingh  értelmezésében  a  gaulle-izmus  (nyilván  mindeddig)  az  utolsó  olyan  francia 

legenda, melyben a gondviselés küldötte szerepet kap, illetve az utolsó francia szekuláris vallás. De 

Gaulle ma is a francia történelem leginkább elismert alakja, ráadásul számos nagy történelmi-politikai 

kérdésben a franciák úgy vélekednek, ahogyan ő tette. Az állam tudatosan részt vesz, vett a gaulle-ista 

mítosz életben tartásában és finanszírozásában, bár ennek azért nincs döntő jelentősége – miközben a 

gaulle-ista gondolat jellege és struktúrája maga is hozzájárult ahhoz, hogy a mítosz tartós lehessen241. 

Érdemes megjegyezni, hogy Hazareesingh szerint a gaulle-izmus mint pártpolitikai erő már nem létezik 

Franciaországban242 – ez egyébként egy meglehetősen vitatható definíciós kérdés, melynek részbeni 

cáfolatára  a  függelékben  kerítünk sort.  Hazareesingh szerint  de  Gaulle  érdeme,  hogy „átrajzolta  a 

térképet az egyes politikai táborok között”, vagyis, írta, a jobboldalt közelebb hozta a köztársasághoz, a 

baloldalt pedig a nemzethez243. A gaulle-ista mítosz nagysága abban rejlik, hogy  épített az őt megelőző 

francia  politikai  mítoszokra,  új  jelentést  adva  nekik,  tette  hozzá:  olyan  szintézis,  amely  a  korábbi 

mítoszok „kevésbé szerethető” elemeit már nem képviseli244.

239 Ibid., pp. 151-153.
240 Nem tartozik szigorúan a témához, de François Mitterrand személye és elnöksége kapcsán érdekes megjegyezni, hogy 

bár képes volt arra, hogy „belakja” az elnöki szerepet, s ezzel fontos szerepet játszott az ötödik köztársaság 
megszilárdulásában, stratégiai és elemzői képességei messze alulmaradtak a tábornok hasonló képességeinek. A 
Mitterrand fémjelezte francia politikát meglehetősen felkészületlenül érte az 1989-es európai fordulat, ideértve a német 
újraegyesítést, vagy éppen Jugoszlávia felbomlását. Igaz, Mitterrand mandátuma vége felé egyre betegebb volt 
(rákbetegségéről már hivatalba lépésekor tudott, de azt eltitkolta a franciák elől, ugyanúgy, ahogy Georges Pompidou 
betegségét, leukémiáját sem verték nagydobra, ezért ért mindenkit váratlanul, amikor az elnökhivatali ideje alatt 
meghalt).

241 Ezekhez: ibid., pp. 170-182.
242 Ibid., p. 176.
243 Ibid. p. 179.
244 Ibid., p. 182.
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V. A GAULLE-IZMUS ÉS ILLIBERALIZMUS

Amikor De Gaulle neve vagy a gaulle-izmus fogalma előfordul a kortárs nemzetközi sajtóban, akkor 

gyakran  kortárs  politikusok  tevékenységét  hasonlítják  a  tábornok  tevékenységéhez.  Ami  viszont 

érdekesség, hogy – leszámítva a mindenkori francia elnököket, akik az összehasonlítást elkerülni nem 

tudják – gyakran azokat a politikusokat hasonlítják De Gaulle-hoz, akik ún. illiberális rendszerek vagy 

pártok  vezetői,  gondolok itt  például  Vlagyimir  Putyin orosz elnökre,  Recep Tayyip Erdoğan török 

elnökre, valamint a saját bevallása szerint „illiberális államot” építő magyar miniszterelnökre, Orbán 

Viktorra245.  Mivel  a  gaulle-ista  mítosz  rendkívül  gyümölcsöző  mítosz,  gyakran  e  politikai  vezetők 

maguk is hasonlítják magukat vagy politikájukat a tábornok(é)hoz (Orbán Viktor egészen biztosan, 

erről bővebben lásd a dolgozat végén található esettanulmányban). Mi ennek az oka? Miért juthat a 

sajtó  és  e  politikusok  eszébe  éppen  De  Gaulle?  Miért  hivatkoznak  rá?  És  megáll-e  a  hasonlat, 

egyáltalán értelmes-e az összehasonlítás? A válasz megtalálásához vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogy 

milyen  viszonyban  van  egymással  a  gaulle-izmus  és  az  illiberalizmus!  Utóbbi  fogalmat  abban  az 

értelemben használjuk, ahogy azt Fareed Zakaria elemezte és értelmezte a kilencvenes évek végén, 

amikor felállította azon tézisét, hogy a világon egyre több az illiberális demokrácia, ami álláspontja 

szerint veszélyezteti a liberális demokrácia intézményrendszerét.

V. 1. Az illiberális demokrácia fogalma

A szóban forgó jelenség – az illiberális demokrácia – izgalmas kihívás a politikatudomány számára. Az 

illiberális állam, a hibrid rezsimek, a demokrácia minősége mind olyan kérdések, amelyek tartalmi és 

definíciós szinten is foglalkoztatják a kortárs kutatókat. Az illiberális demokrácia értelmezésekor e zen 

értekezés céljára azért érdemes Fareed Zakaria munkájához, munkáihoz246 fordulni, mert egyrészt az 

egyik  legismertebb  elméleti  keret,  másrészt  pedig  logikus  és  egyszerű.  Zakaria  szerint  liberális 

demokráciáról  akkor  beszélhetünk,  amikor  egy államban szabad és  egyenlő  választásokat  tartanak, 

valamint a hatalmi ágak szétválasztása, a joguralom, a kisebbségi és egyéni jogok védelme – vagyis az 

245 Ilyen összehasonlítás például: HAINES, John R., „Russia, Hungary, And The Quest For Grandeur – Analysis”, 
Eurasiareview, 2015. december 3., http://www.eurasiareview.com/03122015-russia-hungary-and-the-quest-for-
grandeur-analysis/ és LARUELLE,  Marlene, „Putinism as Gaullism”, Open Democracy, 2017. február 21., 
https://www.opendemocracy.net/od-russia/marlene-laruelle/putinism-as-gaullism. 

246 ZAKARIA, Fareed, „The rise of illiberal democracy”, Foreign Affairs, Nov./Dec. 1997, 
http://www.seep.ceu.hu/alpsa/articles/zakaria.pdf. 
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alkotmányos liberalizmus – is része az állami életnek. Az illiberális demokrácia esetében a választás 

eleme inkább megmarad, míg az alkotmányos liberalizmus hiányzik, vagy korlátozott formában van 

jelen.

Zakaria tézise az volt, hogy a XX. század végétől a liberális demokrácia „demokratikus része” 

egyre  elfogadottabb,  azaz  nő  a  hatalom  kérdését  demokratikusan  intéző  államok  száma,  ám  az 

alkotmányos  liberalizmus  terjedése  nem  feltétlenül  jár  együtt  a  demokrácia  terjedésével.  Sőt, 

demokratikusan  választott  központi  kormányok  rendszeresen  ragadnak  magukhoz  hatásköröket 

vertikális és horizontális értelemben is. Zakaria arra is felhívta a figyelmet, hogy a modern nyugati 

történelemre  inkább  az  alkotmányos  liberalizmus  volt  jellemző,  a  demokrácia  kiteljesedése  sokkal 

későbbi,  mint  amazé  –  ráadásul  filozófiai  értelemben  (demokrácia-paradoxon)  a  liberalizmus  és  a 

demokrácia  összeegyeztethetetlenek,  hiszen  az  egyik  a  hatalom korlátozásáról,  a  másik  a  többség 

szuverén  hatalomgyakorlásáról  szól.  Zakaria  úgy  vélekedett  továbbá,  hogy  a  demokrácia  nem 

automatikusan a béke és az etnikai megbékélés rendszere, csak akkor, ha a liberális alkotmányosság is 

ott van mögötte.

Az  eredeti  szöveg  a  kilencvenes  évek  Magyarországára  még  mint  „minta  liberális 

demokráciára” utalt. Nem emlegette Törökországot. Borisz Jelcin Oroszországát és Vladimír Mečiar 

Szlovákiáját viszont igen. A francia forradalom utáni, az emberekkel és az általuk létrehozott állammal 

és társadalommal kapcsolatban optimista  Franciaországot  egyértelműen szembeállította az emberről 

pesszimistán gondolkodó amerikai modellel, ahol a többség akaratát számos horizontális és vertikális, 

nem minden  esetben  demokratikus  –  sokkal  inkább  liberális  ihletettségű  –  fék  korrigálja.  Zakaria 

hangsúlyozta, hogy azokat az országokat, ahol korlátozott a demokrácia, de az egyéb jogokat az állam 

tiszteletben  tartja  és  szélesíti,  nem szabadna  diktatúrának  nevezni,  mert  a  dolog  ennél  árnyaltabb. 

Ugyanakkor  hangsúlyozza,  hogy  a  XXI.  század  kormányzati  problémái  a  demokráciákon  belül 

jelentkeznek, és mivel a demokráciák legitimitással bírnak, ez megnehezíti a dolgokat.

Fareed Zakaria értelmezésében az „illiberális” láthatóan nem kortárs történeti, hanem analitikus 

fogalom,  ugyanis  a  történelem  első  illiberális  demokráciájaként  tételezi  a  jakobinus  diktatúrát, 

egyértelműen jelezve, hogy a fogalom nem a kizárólag a XX. század vége és a XXI. század keretében 

értelmezhető247. Ezzel az értelmezéssel Zakaria nincsen egyedül. Sheri Berman ugyanígy értelmezi a 

jakobinus terrort. Eközben Berman amellett érvel248, hogy az illiberális demokrácia akár előszobája is 

247 Lásd: ZAKARIA, Fareed, The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad, W.W. Norton & 
Company, New York – London, 2007, Kindle loc. 840.

248 BERMAN, Sheri, „The pipe dream of undemocratic liberalism”, Journal of Democracy, 28/3, 2017 július, pp. 29-38.
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lehet  a  liberális  demokráciának,  azaz  egy  fejlődési  foknak  is  tekinthető:  Franciaországra  és  más 

államokra utalva amellett érvel, hogy több illiberális próbálkozás után a háború után ott is megjelent a 

liberális demokrácia. Így bár az „illiberális demokrácia” modern politikatudományi fogalom, nincsen 

annak akadálya, hogy történeti keretben is használjuk elemzésünkben. (Itt érdemes megjegyezni, hogy 

bár  e  dolgozatnak  nem  ambíciója  elméleti  vitákat  elemezni,  a  Zakaria-féle  keret  egy  nagyobb 

demokráciaelméleti vita egyetlen eleme, szelete csupán. A demokráciaelmélet számára az „illiberális 

demokrácia”,  a  „defektív  demokrácia”,  továbbá  a  „hibrid  rezsimek”  mind  a  demokrácia  és  a 

liberalizmus,  illetve  a  demokrácia  és  autokrácia  közötti  zónára  kérdeznek  rá,  nem  mindig 

ellentmondásmentesen249. Nem is mindig ugyanabban az értelemben használják a fogalmakat. Például a 

defektív demokrácia fogalmát megalkotó Wolfgang Merkel számára az illiberális demokrácia egyik 

alesete, egyben a leggyakoribb alesete a defektív demokráciának250.)  

Amikor a liberális és az illiberális demokrácia kapcsolatát vizsgáljuk, érdemes visszatérnünk 

egy  pillanatra  Cas  Muddéhez  is,  aki  a  populizmust  az  illiberális  demokrácia  egyfajta  formájaként 

értelmezi, lévén a liberális demokrácia a liberális elitizmus elveit is magába építi, vagyis csak részben 

demokratikus,  érvel  Margaret  Canovanra  hivatkozva251.  Egy  későbbi  munkájában  Mudde  (és 

Kaltwasser)  továbbá  úgy  vélekedett,  hogy  a  populizmus  egy  „illiberális  demokrata  válasz  az 

antidemokratikus  liberalizmusra”252.  Ugyanakkor  itt  –  amikor  az  illiberalizmus  és  a  gaulle-izmus 

viszonyát vizsgáljuk – érdemes emlékeztetni arra a korábbi érvünkre, mely szerint a gaulle-izmus és a 

popuizmus egylényegűsége a nép egységének gaulle-izmus által elismert hiánya, a széthúzás miatt nem 

mutatható ki egyértelműen. Míg a populizmus az erkölcsös nép egységes józan eszű akaratát adottnak 

veszi az önérdeket követő elittel szemben, a gaulle-izmus szerint a francia nép széthúzásra hajlamos, 

amit feloldani és megkerülni szükséges az egységes nemzeti fellépés, a nagyság elérése érdekében. A 

gaulle-izmus  tehát  prioritásait  tekintve  is  inkább  nacionalizmus,  mint  populizmus,  noha  él  olyan 

eszközökkel  is,  amelyeket  gyakran  kötnek  a  populizmushoz  (közvetítő  testületek  megkerülése, 

közvetlen kommunikáció a néppel, a vezető és a nép közötti misztikus kapocs feltételezése). 

A XXI.  század  elejének  egyik  központi  kérdése,  hogy  meg  kell-e  változtatni  a  liberális 

alkotmányosság – akár nemzetközi szintű – súlyát a demokratikusság javára, és ha igen mennyire (arra, 

249 Ehhez a tematikához lásd például: DIAMOND, Larry Jay, „Thinking About Hybrid Regimes”, Journal of Democracy, 
13/2, 2002 április, pp. 21-35.

250 MERKEL, Wolfgang, „Embedded and Defective Democracies”, Democratization, Vol.11, No.5, December 2004, pp. 
33–58., https://homepage.univie.ac.at/Vedran.Dzihic/merkel_embedded_democracies_2004.pdf.

251 MUDDE, Cas, „The populist Zeitgeist”, Government and Opposition, 39/4, 2004, p. 561.
252 MUDDE, Cas, és KALTWASSER,  Cristobal Rovira, Populism: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 

2017, p. 116.
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hogy miért  központi  jelentőségű ez a kérdés, a következő fejezetben tárgyaljuk).  Mi történik,  ha a 

tömegigények a liberális alkotmányosság ellen fordulnak? Már csak azért is aktuális kérdés ez, mert 

Zakaria  szerint  a  multietnikus  hagyományok  és  az  asszimiláció  hiánya  ahhoz  vezet,  hogy  a 

demokratikus választás etnikai-vallási vonalak mentén tételeződik (francia esetben: a bretonok nem 

képeznek  etnikai  törésvonalat,  mivel  teljes  egészében  integráltak  a  francia  nemzeti  közösségbe,  a 

hatvanas-hetvenes  évek  bevándorlói  viszont  mind  etnikailag,  mind  vallásilag  potenciális 

törésvonalképző közösségek – a kérdés, hogy ennek a francia liberális alkotmányosság és demokrácia 

milyen mértékben enged majd teret).

V. 2. Illiberális demokrácia volt-e De Gaulle köztársasága?

Ismerve az ötödik köztársaság rendszerét, különösen annak korai állapotát, felmerül a kérdés, hogy a 

gaulle-ista köztársaság nem volt-e maga is egy illiberális demokrácia? A kérdés azért vetül fel, mert 

ebben  az  időszakban  hiányoztak  az  alapjog-védelem,  és  így  a  joguralom  alapvető  eszközei,  a 

centralizált  állam  nem  valósított  meg  vertikális  hatalommegosztást,  nem  biztosított  alkotmányos 

garanciákkal körülbástyázva kisebbségi jogokat: az Alkotmánytanács csak egy 1971-es határozatában 

döntött  úgy,  hogy  joga  van  alapjogi  kérdésekben  is  állást  foglalni,  a  testület  eredeti  funkciója  a 

hatásköri ütközések feloldása volt.

A  De  Gaulle-féle  rezsim  illiberalizmusának  a  felvetése  –  vagy  legalábbis  a  rezsim 

szervezetének és működésének az ütköztetése az illiberális demokrácia zakariai fogalmával – semmi 

esetre sem szentségtörés, különösen nem abban a Franciaországban, ahol a jakobinus rezsimet az első 

illiberális demokráciának tételezi Zakaria. Ennél azonban súlyosabb ok az ütköztetésre, hogy az egyes 

ismert  demokrácia-indexek  korabeli  számai  maguk  is  arra  utalnak,  hogy  a  kérdés  legitim.  Bár  a 

Freedom  House  Freedom  in  the  World  sorozatának  az  idősoros  adatai  csak  1972-től  állnak 

rendelkezésünkre, azok azt mutatják, hogy Franciaországban a politikai jogok ugyan a legmagasabb, 1-

es  kategóriába  kerültek,  de  a  polgári  jogok  már  csak  a  2-es  kategóriába253 (1977-ben  aztán 

Franciaország  mindkét  területen  1-est  kapott,  ami  az  1-től  7-ig  terjedő  skálán  a  legmagasabb). 

Természetesen a  Freedom House  jelentéseiben figyelembe kell venni a hidegháború kontextusát és a 

szerzői politikai szándékot, de a 2-es besorolás mindenképpen utal valamire. Még ennél is érdekesebb 

az úgynevezett Polity-adatbázis, mely a  Freedom House  adataival ellentétben idősorosan elérhető a 
253 Country and Territory Ratings and Statuses, 1973-2018 (Excel), https://freedomhouse.org/content/freedom-world-data-

and-resources. 
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hatvanas évekre nézve is (az adatbázis létezését áttételesen az amerikai hírszerzés, a CIA finanszírozza, 

ezt a projekt a weboldalán jelzi is). Ezen Polity-adatokban a De Gaulle-i Franciaország értékelése az 

adott korszakban +6 alá esett,  vagyis nem demokráciának számított254.  Az adatbázis 2013-as adatai 

szerint egyébként Magyarország fejlettebb demokrácia, mint a 2013-as Franciaország, ami jelzi, hogy 

ezek a kérdések mennyire nyitottak, vitathatóak. Ettől függetlenül nem alaptalan a kérdésfeltevés és a 

vita, még akkor is, ha a különböző demokráciaindexek módszertana, esetenként pedig finanszírozása és 

politikai háttérszándékai önmagukban is megérnének egy önálló doktori értekezést.

Tekintsük most át a gaulle-ista rezsim hatalommegosztási és alapjogi helyzetét részletesebben 

is! Az eredetileg hatásköri ütközések feloldására szolgáló Alkotmánytanács tagjait a mai napig politikai 

tisztviselők  jelölik  ki,  az  így  jelölt  tagoknak elvben nem is  kötelező  jogásznak lenniük.  A testület 

elnökét a köztársasági elnök jelöli ki, akinek a szavazata szavazategyenlőség esetén döntő. E sorok 

írásakor  egy  volt  szocialista  kormányfő,  szocialista  pártfőtitkár  és  többszörös  miniszter,  Laurent 

Fabius,  vagyis  egy karrierpolitikus  tölti  be ezt a tisztséget,  ráadásul egy olyan karrierpolitikus,  aki 

közigazgatási  végzettségekkel  rendelkezik  (igaz,  abból  Sciences-Po-s  és  ENA-s  képzettséggel  is 

büszkélkedhet, ami francia viszonylatban a legmagasabb elitiskolák végigjárását jelenti). A jelölések 

kapcsán 2008 óta létezik parlamenti kontroll. Az eredeti modell szerint a kilenc tagú alkotmánytanács 

három-három tagját jelöli a köztársasági elnök, a Szenátus, illetve a Nemzetgyűlés elnöke. 2008 óta a 

házelnökök jelöltjeiről az adott ház illetékes bizottságai voksolnak. Ugyanettől az évtől a köztársasági 

elnök jelöltjeiről mindkét ház bizottságainak szavazni kell, ugyanakkor a jelölt csak akkor nem lesz a 

testület tagja, ha egy-egy bizottságban a negatív szavazatok elérik a két bizottságban összesen leadott 

szavazatok háromötöd részét255). A volt köztársasági elnökök ex officio életük végéig tagjaivá válnak a 

testületnek, bár a részvétel (azaz a munkavégzés) nem kötelező. E sorok írásakor csak Valéry Giscard 

d'Estaing  él  a  lehetőséggel  (a  volt  elnökök  –  vitatott  –  jelenléte  felveti  az  igazságszolgáltatás 

függetlenségének a problémáját, mert az elsődleges alkotmányossági kérdés, a QPC256 bevezetésével az 

Alkotmánytanács immáron az igazságszolgáltatás folyamatába is beleszólhat)257. A kezdeti modellben, 

254 Az adatok elérhetők: Polity IV project, https://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm. 
255 Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-2008-724-du-23-juillet-
2008. 

256 Question prioritaire de constitutionnalité: a 2008-as alkotmányreform értelmében a polgár fordulhat az 
Alkotmánytanácshoz, ha úgy érzi, hogy az őt érő eljárás során alkotmány alapjoga sérült. Ezzel a francia törvényhozó 
megnyitotta az utólagos normakontroll lehetőségét, amire eddig nem volt lehetőség (az előzetes normakontroll 
korábban is létezett, bár az ellenzéki frakciókra csak a hetvenes években terjesztették ki a lehetőségét). 

257 Giscard-ról és a QPC-ről ír: „Comment est composé le Conseil Constitutionnel ?”, ViePublique.fr, 2018. július 7., http://
www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/fonctionnement/autres-institutions/conseil-constitutionnel/
comment-est-compose-conseil-constitutionnel.html. 

86

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/fonctionnement/autres-institutions/conseil-constitutionnel/comment-est-compose-conseil-constitutionnel.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/fonctionnement/autres-institutions/conseil-constitutionnel/comment-est-compose-conseil-constitutionnel.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/fonctionnement/autres-institutions/conseil-constitutionnel/comment-est-compose-conseil-constitutionnel.html
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-2008-724-du-23-juillet-2008
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-2008-724-du-23-juillet-2008
https://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm


a hatvanas években egyébként nemhogy az elnöki kinevezéseknek nem volt parlamenti kontrollja, de 

1974-ig még csak az előzetes normakontroll lehetőségei sem álltak nyitva az ellenzéki frakciók előtt 

(1974-ig csak a házelnökök és a miniszterelnök kérhettek előzetes normakontrollt,  sokkal inkább a 

parlament feletti utolsó kontroll-eszközként, mintsem alapjogi aggályoktól vezetve. 1974 óta viszont az 

ellenzéki  frakciók  rendszeresen  élnek  a  lehetőséggel).  Összességében  tehát  elmondhatjuk,  hogy  a 

hatvanas  években  alapjogi  bíráskodás  gyakorlatilag  nem  létezett  Franciaországban,  a  politikai 

kinevezettekből  álló  Alkotmánytanács  alapvetően  hatáskör-ütközésekkel  foglalkozott.  Márpedig  az 

alapjogok védelme a liberális demokrácia egyik fontos eleme. Az alapjogvédelem fokozatos fejlődése 

(1971, 1974) ellenére az utólagos normakontroll lehetősége csak a 2008-as alkotmányreformmal jelent 

meg, akkor sem actio popularis formájában, hanem a folyamatban lévő ügyekhez kapcsolódó alapjogi 

panaszok kezelésére hivatott elsődleges alkotmányossági kérdés (QPC) formájában.

A korábbiakból láthattuk azt is, hogy az alkotmány a hatalommegosztás elveit úgy határozta 

meg,  hogy  az  a  végrehajtó  hatalom  számára  legyen  kedvező,  vagyis  a  hatalmi  egyensúly  ne  a 

törvényhozó,  tehát  a  parlament,  hanem a  végrehajtó  hatalom felé  billenjen.  Emellett  a  végrehajtó 

hatalom számára az igazságszolgáltatás terén is  lehetőség nyílt  a beavatkozásra.  Az alkotmány 64. 

paragrafusa szerint a köztársasági elnök, vagyis a végrehajtó hatalom feje (!), ma konkrétan Emmanuel 

Macron  a  bírói  hatalom  függetlenségének  (!)  a  letéteményese.  Ebben  a  Conseil  supérieur  de  la  

magisrature,  vagyis  a  Legfelsőbb  Igazságszolgáltatási  Tanács  segíti.  Egészen  2008-ig  ráadásul  a 

köztársasági elnök az alkotmány 65. paragrafusa értelmében az elnöke is volt ennek az intézménynek, 

az  igazságügyi  miniszter  pedig  a  helyettes  vezetője,  ami  igazgatásilag  nem  feltétlenül  a  bírói 

függetlenség irányába mutató szervezeti rend (a tagokat is a köztársasági elnök jelölte, a Tanács pedig 

fegyelmi ügyekben és  kinevezési  ügyekben is  eljárhatott).  Nem véletlen,  hogy az 1993-as,  majd a 

2008-as alkotmánymódosítás változtatott ezen, szétválasztotta a bírói és az ügyészségi testületeket is a 

Tanácson belül (a köztársasági elnök immáron nem elnökli a testületeket a Tanácsban és az igazságügy-

miniszter  nem helyettese,  a  bíróságok nagyobb autonómiát  kaptak  a  tagok kijelölése  terén,  így  az 

elnök, a Szentáus és a Nemzetgyűlés elnökei immáron 2-2 tagot küldenek a bírói ügyekért  felelős 

testületbe,  parlamenti  bozottsági kontroll  mellett,  az igazságügyi miniszter pedig a fegyelmi ügyek 

kivételével lehet jelen az üléseken258).

258 Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses  
titres VIII, IX, X et XVI, https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-
93-952-du-27-juillet-1993. 
Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-2008-724-du-23-juillet-
2008. 
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A De Gaulle-korszakban a választás persze szabad volt, de a tisztességét – a többségi választási 

rendszer bevezetése, a körzetek megrajzolása miatt, illetve annak gaulle-isták számára kedvező volta 

miatt – kétségbe vonták. S valóban, a választási rendszert úgy alakították, hogy az bizonyos erőknek 

(vagyis  a  kommunistáknak)  ne  biztosítsa  a  kormányzás  lehetőségét,  ez  De Gaulle  számára  már  a 

háború után kormányfőként is szempont volt259. Továbbá a kormányzat komoly befolyást gyakorolt az 

állami médiára is. Az állami (és alkotmánybírósági) kinevezések rendszere összességében is garantálta, 

hogy a gaulle-ista többségnek – megléte esetén, persze – gyakorlatilag a teljes államszervezetre érdemi 

befolyása lehessen.  Egységes,  unitárius államról lévén szó,  vertikális  hatalommegosztásra is  csak a 

Mitterrand-korszakban,  a  nyolcvanas  években  került  sor  a  regionalizációval,  a  decentralizációs 

reformmal.

A De Gaulle-i Franciaország a hatvanas években a fentiek alapján minden bizonnyal illiberális 

demokrácia volt, mivel a liberális alkotmányosság főbb elemei (hatalommegosztás, alapjogvédelem) 

hiányosan  vagy  nem  voltak  jelen.  Más  kérdés,  hogy  a  gaulle-ista  ötödik  köztársaság  egy  olyan 

korszakban  létezett,  amikor  a  liberális  demokráciák  éppen  kiteljesedőben  voltak  (ahogy  korábban 

utaltunk  rá,  az  illiberális  demokrácia  egy  fejlődési  fok  is  lehet  a  liberális  demokrácai  felé  vezető 

úton260).  A francia  állam  mai  szemmel  nézve  talán  lassan  építette  ki  a  liberális  alkotmányosság 

eszközeit  (ideértve  különösen  az  alkotmánybíráskodás  akkoriban  mégoly  korlátozott  rendszerét). 

Ugyanakkor a korszakban alkotmányos-alapjogi dilemmákkal nemcsak Franciaország küzdött. Például 

a jogvédelem jogi és intézményi garanciáival (pl. alkotmánybíróságként eljáró Legfelsőbb Bíróság, 14. 

alkotmánykiegészítés) rendelkező Egyesült  Államokban is csak 1954-ben született  meg a  Brown v.  

Board of Education-ítélet, amely véget vetett az iskolai szegregációnak, miközben a diszkriminációt 

felszámolni szándékozó polgárjogi törvényt csak 1964-ben fogadták el. Svájcban a hatvanas években 

még nem szavazhattak a nők (1971-ben kapták meg ezt a jogot, De Gaulle ekkor már nem élt).  A 

nyugat-európai térségben ebben az időszakban a média gyakorlatilag mindenhol monopolizált, állami 

tulajdonban  volt,  a  privatizációs  hullám  még  nem  indult  meg.  Ezt  a  megváltozott  technológiai 

Constitution du 4 octobre 1958. Version consolidée au 31 octobre 1958, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=LEGITEXT000006071194&dateTexte=19581031.
Franciaország. A jogi hivatások – bevezetés, https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29-fr-maximizeMS-
hu.do?member=1. 

259 A kommunisták és De Galle konfliktusos viszonyához két illusztráció 1968-ból, illetve 1966-ból: 
L’Obs, „De Gaulle face aux communistes : la controverse”, L’Obs, 2008. március 27., 
https://www.nouvelobs.com/societe/le-quotidien-de-1968/20080323.OBS6272/de-gaulle-face-aux-communistes-la-
controverse.html.
PROPOSITION DE LOI rétablissant le scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle pour les élections 
des députés à l'Assemblée Nationale, https://www.senat.fr/leg/1966-1967/i1966_1967_0112.pdf. 

260 BERMAN, Sheri, „The pipe dream of undemocratic liberalism”, Journal of Democracy, 28/3, 2017 július, pp. 29-38.
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környezetet a paradox módon a rádióból ismertté vált – és a XIX. század végén született – De Gaulle 

szintén kiválóan tudta használni a saját céljaira, a rádió és a televízió állami-elnöki kontrollja révén 

juttatja el fő üzeneteit a francia polgárokhoz261. A De Gaulle-féle hatalomnak is voltak továbbá ma már 

kevéssé  demokratikusnak,  és  még  kevésbé  alkotmányosnak  tekinthető  szürke  zónái,  például  a 

titokzatosságáról, militáns viselkedéséről híres Service d'action civique (SAC) nevű egyesület, mely De 

Gaulle személyéhez kötötte magát, Jacques Foccart-on keresztül. A SAC mint az alvilági figurák felé is 

nyitott pártbiztonsági és belső hírszerző szolgálat időnként meglehetősen konfliktusos ügyekbe, vagy 

legalábbis gyanúkba keveredett bele262. Georges Pompidou például állítólag azért tartott távolságot a 

gaulle-ista szervezettől, mert arra gyanakodott, hogy szerepük lehetett a Pompidou számára első látásra 

igencsak kellemetlennek tűnő Markovic-ügyben263.

Az  irány  azonban  összességében  a  demokrácia  liberalizációja,  vagyis  a  liberális 

alkotmányosság  elveinek  az  elismerése  és  bővítése  volt  a  korszakban.  Ez  igaz,  mint  láttuk, 

Franciaországra is. A legfontosabb franciaországi elem az, hogy bár az alapjogvédelem alkotmányos 

doktrínája a hetvenes évek elejéről származik, a megszületéséhez szükség volt arra, hogy  egyáltalán 

legyen  alkotmánybíróság,  ami  pedig  az  1958-as  alaptörvénnyel  jött  létre  (a  francia  gondolkodás 

korábban az volt, hogy ha a törvény az általános akarat megjelenítője, akkor azt nem kontrollálhatja 

külső erő: ilyen értelemben az alkotmánybíróság puszta léte, létrejötte is érdemi változásnak tekinthető 

a parlamenti  szuverenitásra építő francia politikai kultúrában).  Mire a nyolcvanas-kilencvenes évek 

demokratizálódási  hulláma  megindult,  a  liberális  demokráciák  nyugati  mintája  minden  történelmi 

harccal,  diktatórikus  tapasztalattal  és  arra  kialakított  fékkel  készen  állt.  Vagyis  nemcsak  azt  kell 

261 VASSALLO, AUDE, La télévision sous de Gaulle. Le contrôle gouvernemental de l’information (1958/1969), De 
BoeckSupérieur, 2005.

262 A Mitterrand-korszakban először parlamenti vizsgálóbizottság foglalkozott az egyesület viselkedésével: LABRO, 
Michel, „La saga du Sac”, L’Express, 1982. június 18., https://www.lexpress.fr/informations/la-saga-du-
sac_590968.html. Ezután az illegális, erőszakos, tevékenységre, a párhuzamos rendőrségi viselkedésre hivatkozva 
Mitterrand köztársasági elnök elnöki rendelettel feloszlatta a szervezetet 1982-ben (Décret n°82-670 du 3 août 1982 
PORTANT DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION DENOMMEE SERVICE D'ACTION CIVIQUE (SAC), 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=19820804&numTexte=&pageDebut=02492&pageFin=). 
A Sac-hoz és általánosságban a gaulle-izmus radikális joboldalához lásd: AUDIGIER, François, „Le gaullisme d'ordre 
des années 68”, Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 2012/4 (N° 116), p. 53-68., https://www.cairn.info/revue-vingtieme-
siecle-revue-d-histoire-2012-4-page-53.htm. 

263 Audigier, op. cit. De nem csak a Sac-ra volt gyanakvó Georges Pompidou, hanem számos párttársára is, akiknek közük 
volt vagy lehetett a Markovic-ügyhöz. A Markovic-ügy akkor robbant ki, amikor megtalálták Stefan Markovic, Alain 
Delon filmszínész volt testtőrének a holttestét 1968 októberében. Markovic előre sugallta, hogy történhet vele valami, s 
hamarosan pletykák indultak, hogy kompromittáló, kellemetlen képei lehettek Claude Pompidou-ról, vagyis az akkor 
éppen semmilyen köztisztséget be nem töltő – már nem miniszterelnök, még nem államelnök – Georges Pompidou 
feleségéről. Pompidou-t nem értesítették azonnal a dologról, aki ezen meg is sértődik, személyesen De Gaulle- ra is. 
Élete végéig számon tartotta, úgy hírlik, hogy kik lehetnek azok, akik belekeverték ebbe az ügybe. Sosem derült ki, 
hogy ki gyilkolta meg Markovic-ot. A történetet megírta: PENE, Clémence, „Pompidou dans la tourmente”, L’Express, 
2007. július 26., https://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/pompidou-dans-la-tourmente_476094.html. 
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vizsgálni,  hogy  például  egy-egy  alkotmánybíróság  a  „gyenge  bírói  felülvizsgálat”  kategóriájába 

tartozik-e264 az adott pillanatban, hanem azt is, hogy ezt az állapotot milyen kiindulási pontból érte el, a 

liberális alkotmányosság lehetőségei ezen állapot elérésekor szűkültek vagy bővültek (és a gaulle-ista 

korszakban egyértelműn bővültek).

Vagyis az „illiberális” gaulle-ista állam és a De Gaulle-i praxis is kontextusban értelmezendő. 

És  ha  erre  a  kontextusra  nézünk,  akkor  lehet,  hogy  az  akkori  francia  fejlődést  lassúnak,  vagy 

pillanatkép-szerűen  „illiberális  demokráciának”  látjuk.  Merthogy  az  is  volt.  Azonban  a  korábbi 

Franciaországhoz  viszonyított  alapjogi  és  alkotmányos  fejlődés  nem  volt  kérdéses  (ez  egyébként 

végigvezethető például a női jogok bővülésén keresztül, amiben az „illiberális” hatvanas évek nemhogy 

megtorpanást nem okozott, de kifejezetten alapjogi fejlődést hozott). A kontextusnak figyelembe kell 

tehát vennie nemcsak a nemzetközi környezetet,  hanem a kiinduló állapotot is,  melyből  a fejlődés 

(vagy bizonyos esetekben visszafejlődés) elindul.

264 Erről ír: ONDRÉ, Péter (2012), „Westminsteri kirándulás”, Politikatudományi Szemle, 2012/1, p. 24.
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VI. GAULLE-IZMUS ÉS FRANCIA PATRIOTIZMUS A 

GLOBALIZÁCIÓ KÖRNYEZETÉBEN

VI. 1. Nemzetállam és egység 

A gaulle-izmus eszmerendszere kétségkívül a nemzetállami eszméhez, az 1648-as vesztfáliai békében 

létrejött  politikai  rendhez  kapcsolódik.  A gaulle-izmus  egy  patrióta  eszme,  mely  a  nemzetállamot 

alapvető politikai egységnek tekinti a nemzetközi térben, ráadásul olyan politikai egységnek, amely 

tiszteletben tartandó hagyományokkal és történelemmel, nemcsak érdekekkel rendelkezik (De Gaulle 

például a Szovjetuniót rendszeresen az örök Oroszország egy megnyilvánulási formájának tekintette, 

ami a szovjetek nagy örömére lehetővé tette a vele való konstruktív hangulatú tárgyalást úgy, hogy a 

kommunizmus  rendszerének  és  ideológiájának  az  ügyét  nem  kellett  megnyitni265).  A nemzetközi 

rendszerben az  állam fő iránytűje  nem más,  mint  az  érdek.  A gaulle-izmus  politikafelfogása  ilyen 

értelemben közel áll  a nemzetközi kapcsolatok realista  elméleteihez.  De Gaulle  azonban jól értette 

ennek az  elméletnek azt  az  alapfeltevését,  miszerint  a  nemzetállam egységesen fellépő szereplő,  s 

értette, hogy ez az alapfeltevés a gyakorlatban sokszor nem állja meg a helyét266 . Így De Gaulle egyik 

deklarált célja az volt, hogy a francia állam ne csak elméletben, hanem a gyakorlatban is egységes 

szereplőként tudjon fellépni a nemzetközi rendszerben, erre is szolgált az alkotmányban a hatáskörök 

merev szétválasztása, illetve a végrehajtó hatalmi ág megerősítése. A gaulle-ista (kül)politikát szokás 

szuverenista külpolitikának is nevezni, ugyanakkor a gaulle-izmus tágabb története azt mutatja, ahogy 

ezt a korábbi fejezetekben láthattuk, hogy a szuverenizmus leegyszerűsítő értelmezése a De Gaulle-i 

gondolkodásnak és politikának.

A gaulle-ista gondolkodás – a történelmi gaulle-izmus – természetesen nem veti el a nemzetközi 

együttműködést, sőt, bátorítja azt, ha nem is mindig nagy ideológiai csinnadratták közepette. Vagyis a 

szuverenizmusa  racionálisan  –  Franciaország  pillanatnyi  érdekeit  figyelemve  véve  –  korlátozott. 

Például De Gaulle ha nem is probléma nélkül, de mély együttműködést alakított ki Churchill Nagy-

265 Lásd: MOLCSANOV, op. cit.
266 Lásd: PUTNAM, Robert D., „Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games”, International 

Organization, vol. 42, no. 3, 1988, pp. 427–460. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/2706785.   
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Britanniájával a háború alatt, kezdetben mérlegelve a francia-brit unió lehetőségét is. Vagy hatalmon 

kívül még kritizálta a római szerződést, de elnökként már végrehajtotta azt, s a hatvanas években a 

nemzetközi  együttműködés  egyik  legmélyebb,  legizgalmasabb  kísérlete,  az  európai  integráció 

szüntelenül  fejlődött.  Válságról  válságra  fejlődött,  komoly  konfliktusok  árán,  természetesen,  de 

fejlődött267.  Igaz,  hogy  a  tábornok  elvetette  a  szupranacionális  építkezést  és  a  föderális  Európa 

gondolatát268,  igaz,  hogy  a  kormányközi  módszer  híve  volt,  valóban  mondott  olyat  az  Egyesült 

Nemzetek  Szervezetére,  hogy  az  az  „izé,  amelyet  ENSZ-nek  hívnak”;  de  a  gaulle-izmus 

szuverenizmusát hiba lenne átfogóan, mereven ideológiai jellegűnek minősíteni. Jól látható, hogy ahol 

az Franciaország érdeke, ott a gaulle-izmus nagyon is nyitott az együttműködésre és a kooperációra. 

Igaz, valóban elutasítja az ideológiai alapú internacionalizmust és a nemzetállamok felszámolásának az 

igényét, tekintve, hogy a nemzetet természetes emberi életközösségi egységnek éli meg. Ehhez az is 

hozzátartozik, hogy a De Gaulle-korszakban elsősorban a kommunista internacionalizmus támasztott 

ilyen  jellegű  ideológiai  kihívást  a  nemzetállamokkal  szemben,  s  De  Gaulle  nézeteiben  erősen 

antikommunistának mondható. Serge Berstein ugyanakkor nagyon helyesen jegyzi meg, hogy a gaulle-

izmus  egy  olyan  modern  nacionalizmus,  mely  abban  különbözik  a  többitől,  hogy  nem kirekesztő 

jellegű269. Így tehát a gaulle-izmust tekinthetjük és nevezhetjük egyfajta patriotizmusnak.

A gaulle-izmus egy  attitűd jellegű gondolkodás, ha az átalakítás és a passzivitás között kell 

választani,  akkor  az  átalakítás  mellett  dönt;  de  a  változtatásnak  mindig  célja  van,  s  az  a 

nemzetállamhoz, esetünkben Franciaországhoz kötődik, nem öncélú. Joggal és nem véletlenül vetették 

a tábornok szemére, hogy Franciaországhoz jobban kötődik, mint az országot adó hús-vér franciákhoz, 

amiből egyébként ő maga sem csinált titkot, hiszen a Háborús emlékiratok emlékezetes nyitó soraiban 

(„Egész életemre szóló határozott eszményképet alakítottam ki Franciaországról”) nyíltan felmenti a 

hazát minden rossz alól, hogy annak felelősségét a franciákra, vagyis a hús-vér emberekre tolja: „Ezt  

érzéseim éppúgy sugallták, mint értelmem. Érzelmi énem természetesen mesebeli  hercegnőnek vagy  

falfestmények madonnájának képzeli Franciaországot, olyannak, akire különleges és kivételes sors vár.  

Ösztönösen hiszek abban, hogy a Gondviselés csodálatos sikerekre vagy elrettentő balsorsra szánta.  

Ha mégis úgy fordul a kocka, hogy tetteit és történelmét középszerűség jellemzi, akkor az az érzésem  

támad, hogy ez olyan lehetetlen eltévelyedés, amely a franciák hibáinak és nem a haza nemtőjének  

267 Bővebben ehhez: ARATÓ, Krisztina & KOLLER, Boglárka, Európa utazása. Integrációtörténet, Gondolat Kiadó, 
Budapest, 2009. 

268 A tábornok Európa-politikájáról lásd: TÜRKE, András István, Charles de Gaulle Európa-politikája - Az európai 
integráció konföderatív alternatívája, Párizs-Budapest, Europa Varietas Institute, 2013.

269 BERSTEIN, op. cit., p. 297. 
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tulajdonítható”. 

Nem  véletlenül  foglalkoztatta  De  Gaulle-t  az  egység  gondolata,  a  nemzetközi  fellépéshez 

szükséges  feltételek  megteremtése.  Ugyanebben  a  bekezdésben  azt  is  megosztja  velünk,  hogy  a 

megosztottság  és  a  széthúzás  a  francia  nép  sajátja:  „(...)  csak  a  nagy  vállalkozások  képesek  

ellensúlyozni azokat a bomlasztó csírákat, amelyeket Franciaország népe magában hordoz. Hazánknak  

–  bárha egyebekben olyan is,  amilyen  – halálos  veszélyben kell  magasba törnie  és  szálegyenesen  

állnia. Röviden: Franciaországot szerintem a nagyság teszi azzá, ami”270. 

Leszámítva az áthallásos utalást a „nagy vállalkozásokra”, melyről nem lehet nem azt gondolni, 

hogy  De  Gaulle  saját  háborús  „nagy  vállalkozására”  és  történelmi  hagyatékára  utal,  e  bekezdés 

meglehetősen pontosan összefoglalja a gaulle-ista gondolkodás lényegét: Franciaország nagysága és 

ehhez szükséges egysége. A gaulle-ista szociálpolitika (például a részvétel, a munkások bevonásának, 

részvételének  gondolata,  a  katolikus  szociális  tanítás  képviselete271)  is  az  egység  iránti  igényből 

táplálkozik, mely a társadalmi- és osztálykonfliktusokat, széthúzásokat olyan sajnálatos dolognak látja 

és  láttatja,  mely  megakadályozza  Franciaországot  abban  hogy  nagy  legyen,  nagy  tetteket  vigyen 

véghez.  A  belpolitika  feladata  tehát  ezeknek  a  belső  konfliktusoknak  a  tompítása,  kezelése  és 

megkerülése, hogy az állam külső cselekvőképessége fennálljon. Politikaelméletileg érdekes jelenség, 

hogy  miközben  a  nemzetközi  térben  a  gaulle-ista  gondolkodás  minden  további  nélkül  elismeri  és 

tudomásul  veszi  a  politika  Carl  Schmitt  által  tételezett  konfliktusos  jellegét,  a  barát/ellenség 

dichotómiát,  a  belpolitikában  a  konfliktusok  tompítására,  bizonyos  szempontból  a  politikai 

felszámolására,  visszaszorítására  törekszik272 (ami  nem  áll  szemben  a  mozgalom  és  a  tábornok 

esetenként  virulens  antikommunizmusával  sem,  mivel  azt  külföldi  befolyásszerzési  kérdésként  is 

kezelik).  

VI. 2. A XXI. század környezete: globalizáció és nemzetállam

Joggal merül fel a kérdés, hogy a globalizáció korában273, amikor úgy tűnik, hogy a hálózatosodás, a 

regionális integrációk terjedése, a szabadkereskedelem, a multinacionális cégek nemzetközi befolyása, 

270 DE GAULLE, Charles, Háborús emlékiratok, Gondolat, 1973, p. 7.
271 M. SZEBENI, Géza, „Keresztény-szociális elemek Charles de Gaulle  társadalmi víziójában”, Külügyi Szemle, 2011 

nyár, pp. 76-90.
272 A politkika konfliktusos értelmezéséhez lásd: 

SCHMITT Carl, A politikai fogalma, Osiris - Pallas Stúdió – Attraktor, Budapest 2002. 
273 CSÉFALVAY, Zoltán, Globalizáció 1.0., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.

CSÉFALVAY, Zoltán, Globalizáció 2.0., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.
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a környezetvédelem, a globális felmelegedés, vagy akár a kontinenseken átívelő migráció nemzetközi 

kihívásai külön-külön és együtt is kihívást intéznek a nemzetállami keretekhez, milyen tere és helye 

lehet  a  francia  gondolkodásban  egy  olyan  eszmének,  amely  a  nemzetállamot  tekinti  a  felmerülő 

problémák elsődleges megoldási fórumának. A XXI. század sokat emlegetett globalizációja jelenti-e a 

gaulle-ista keretek megszűnését, megkérdőjeleződését?

A nemzetállamiság jövője természetesen aktuális politikai vitatéma, melyre nincsen végleges 

válasz, és olyan felvetés, mely nem mentes az ideológiai és normatív megfontolásoktól. Ugyanakkor a 

nemzetállam egyesek által vizionált alkonyánál semmi sem kevésbé biztos. Az aktuális vitákban nem is 

a nemzetállam léte vagy nemléte, sokkal inkább a szerepe, a hatásköre a kérdéses, méghozzá a közös, 

azaz a nemzetközi ügyek terén: szükség van-e több közös megoldásra, s szükség van-e több európai 

megoldásra274? Európai viszonylatban a teljes nemzetállami feloldódás, az Európai Egyesült Államok 

létrejötte egyébként korántsem széles körben elfogadott vagy támogatott  programpont275.  A nemzeti 

identitás és keretek egyelőre megkerülhetetlennek tűnnek. Ugyanakkor természetesen mind az európai 

jobb- és baloldal belátja bizonyos kérdésekben – amelyekben a nemzeti megoldás nem lehetséges – 

hogy ott  nemzeti  érdek az együttműködés276.  A kérdés csak az,  hogy a hatáskör,  a  döntési  jog hol 

legyen:  nemzetek  felett,  vagy  a  nemzetállami  kormányok  kezében,  akár  egy  kormányközi  fórum 

keretében (azaz közösségi vagy kormányközi szinten)? Hogy érhető el, hogy mindenki jól járjon és 

mindenki  érdekelt  legyen  és  maradjon  a  döntések  végrehajtásában?  A  nemzetállam  így  ma  is 

megkerülhetetlen  valóság  és  megkerülhetetlen  nemzetközi  érdekképviseleti  eszköz,  akkor  is,  ha  a 

globalizáció szigorúan európai, és akkor is, ha a globalizáció tisztán nemzetközi megjelenési formáit 

nézzük.  A francia  nemzetállam is  ilyen  megkerülhetetlen  valóság  és  képviseleti  eszköz,  akkor  is, 

274 Az európai baloldaltól gyakrabban halljuk, hogy például „több Európára van szükség”, mint az európai jobboldaltól, s  
minden bizonnyal az Európai Egyesült Államok gondolata ma inkább baloldali és liberális, mintsem jobboldali 
gondolat.

275 Amikor Martin Schulz, a német szociáldemokraták 2017-es kancellár-jelöltje azt javasolta, hogy 2025-re jöjjön létre az 
Európai Egyesült Államok, a YouGov felmérése szerint csak a németek harmada értett egyet a javaslattal (30%), a 
franciáknál pedig 28% volt az arány. A felmérés a skandináv államokban, Nagy-Britanniában és Finnországban mérte 
még fel ugyanezt a kérdést, ott a támogatók aránya 10-13% között mozgott. Ebből kizárólag arra lehet következtetni, 
hogy az Európai Egyesült Államok – a föderalizmus – gondolata semmi esetre sem rendelkezik többségi és elsöprő 
támogatással. 
MISCHKE, Judith, „Germans, French most in favor of a ‘United States of Europe:’ poll”, Politico.eu, 2017. december 
28., https://www.politico.eu/article/united-states-of-europe-germans-french-most-in-favor-poll/. 
INHOFFEN, Lisa, „Ein Drittel der Deutschen für Vereinigte Staaten von Europa”, YouGov, 2017. december 28., https://
yougov.de/news/2017/12/28/ein-drittel-der-deutschen-fur-vereinigte-staaten-v/. 

276 De ezt belátta maga De Gaulle is, aki végül megértette, hogy az együttműködés kölcsönös függőséget jelent – ez 
például Németország esetében nemhogy nem zavarta, kifejezetten előnyösnek találta. Nem zavarta volna az 
együttműködés a második világháború alatt sem, amikor eljátszott a gondolattal, hogy Franciaország és Nagy-Britannia 
lépjen államszövetségi szövetségre a náci Németország ellen.
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amikor  esetenként  éppen  a  francia  nemzetállam  közös  és  nemzetek  feletti  megoldások  mellett 

kardoskodik.  (A látszólagos  ellentmondás  úgy  oldható  fel,  hogy  az  internacionalizmus  bizonyos 

esetekben lehet nacionalista értékek és nemzetállami érdekek képviseletének az eszköze, ahogy arra 

például az amerikai nagystratégia dilemmáit elemezve rámutat Hal Brands277.)

A mindenkori uniós politikák – a közös uniós politikák – sem érthetők meg a  tagállami uniós 

politikák nélkül,  s  az egyes  tagállamok – így Franciaország – uniós érdekeinek részletes vizsgálta 

nélkül.  Érthető  lenne-e  a  monetáris  unió  megszületése,  működése,  a  maastrichti 

(konvergencia-)kritériumok  rendszere,  ha  nem vizsgálnánk  a  létrehozása  mögötti  német  érdekeket, 

illetve  a  megszületéséhez  kapcsolódó  francia  feltételeket?  Nem  minden  komolyabb  uniós 

reformcsomag arról szól-e, hogy az egyes nemzetállamok kirakják az asztalra az egyéni igényeiket, s 

kompromisszumot kötnek abban, ami nem annyira fontos nekik,  hogy cserébe támogatást  kapjanak 

azokban az ügyekben, amelyek igazán fontosak nekik? Miért ragaszkodik szinte mindenki „egy ország, 

egy biztos” elvéhez az Európai Bizottság esetében, amikor sokan belátják (pontosabban vélik úgy), 

hogy a testület túl nagyra nőtt a hatékony működéshez? Miért harcolnak az egyes tagállamok a „jobb” 

biztosi portfóliókért, ha egyszer az Európai Bizottság és a biztosok a szerződések őreként az uniós, és 

nem a nemzeti érdeket képviselik? Vagy a legutóbbi példa: miért járta volna körbe Európát Emmanuel 

Macron francia elnök a kiküldött munkavállalókról szóló irányelv módosítása érdekében, ha nem azért, 

hogy a francia nemzeti célokhoz támogatókat találjon (és miért indított volna európai jogi procedúrát a 

módosítás ellen Magyarország, és miért  lenne elégedetlen a módosítással jó néhány tagállam, ha a 

változtatás nem állna szemben az általuk értelmezett  saját  nemzeti érdekeikkel278)? Világos, hogy a 

XXI.  század globális,  tehát  uniós  politikái  nem értelmezhetők a  nemzetállam nélkül,  sőt,  éppen a 

nemzetállami érdekek és értékek figyelembe vételével értelmezhetők igazán (vö. tagállami Európa-

politikák fogalma279). A fentiek alapján arra következtethetünk, hogy a nemzetállami keretek vizsgálata 

– s ezzel együtt a nacionalizmus, patriotizmus jelentőségének a vizsgálata – elengedhetetlen a kortárs 

277 BRANDS, Hal, Amerika nagystratégiája a Trump-korszakban, Pallas Athéné Könyvkiadó, 2019.
278 CSURGÓ, Dénes (CSD), „A kormány nekimegy a kiküldött dolgozókról szóló irányelvnek”, Index.hu, 2018. október 

4., https://index.hu/gazdasag/2018/10/04/kikuldetesi_iranyelv/. 
279 A tagállami érdekekekkel és az EU-s érdekérvényesítés problémájával foglalkoznak például az alábbi irodalmak:

KÉGLER, Ádám, Tagállami érdekérvényesítés az Európai Unióban. PhD-értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, 
Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola, 2008, 
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/335/1/kegler_adam.pdf. 
MNB, EU in the Fog – Az európai uniós tagállamok EU-hoz való viszonya, 2016. június 28., 
https://www.mnb.hu/letoltes/eu-in-the-fog-az-europai-unios-tagallamok-eu-hoz-valo-viszonya.pdf. 
MARJÁN, Attila, „Az európai politikai geometria átalakulása és egyes tagállamok Európa-politikája”, Pro publico 
bono – Magyar Közigazgatás, 2013/4., pp. 4-15., http://archiv.uni-nke.hu/uploads/media_items/marjan-attila-az-
europai-politikai-geometria-atalakulasa-es-egyes-tagallamok-europa-politikaja.original.pdf.   
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globális politikai folyamatok megértése szempontjából.

VI. 3. A lokalitás jelentőségének megnövekedése Európában és a 

transzatlanti világban

Úgy tűnik tehát, hogy a nemzetállam, ha változik is a szerepe a globalizálódó világban, a XXI. századi 

politikának továbbra is szereplője marad. Sőt, vélhetően jelentős szereplője marad. Az e sorok írásakor 

megfigyelhető  nemzetközi  folyamatok  (például  az  Egyesült  Államok  folyamatos  visszahúzódása  a 

nemzetközi intézményekből, szervezetekből, kooperációkból280,  továbbá a korábban az USA által is 

elfogadott szabályok kikerülése281, különösen a 2018-ban kibontakozó kereskedelmi háborúban) arra a 

nem  túl  eredeti  felismerésre  utal,  hogy  a  globalizáció  és  a  nemzetállam  viszonya  nem  örök  és 

megváltoztathatatlan282.  A kortárs példa is azt mutatja, hogy a nemzetállami politikák adott  esetben 

vissza is követelhetnek döntési jogköröket a globális szinttől, ami a „szabályokon alapuló”, globális 

nemzetközi  rend  felől  a  nemzetállamok  által  kontrollált,  realista  elveken  nyugvó nemzetközi  rend 

irányába  mutat.  A kortárs  helyzet  különösen  azért  érdekes,  mert  egy  olyan  állam  –  az  Amerikai 

Egyesült Államok – elnöke lép fel szinte revizionista módon a nemzetközi intézményekkel szemben, 

amely főépítésze és érdekeltje is ugyanennek a második világháború utáni nemzetközi rendnek283.  

A lokalitás jelentőségének az újbóli növekedése ennek megfelelően kortárs folyamat. Bizonyos 

jelei Európában is látszanak a tagállami Európa-politikákon. A globalizáció és az európaizáció nyújtotta 

bizonytalanság, a „mi nem tehetünk semmit, ezt mondja a nemzetközi jog, az uniós jog, a nemzetközi 

280 Gondolva itt különösen a párizsi egyezményre (COP21), az ENSZ Emberi Jogi Tanácsára, vagy éppen a közepes 
hatótávolságú nukleáris rakétákról szóló egyezményre, illetve a NATO körüli bizonytalanságokra.

281 Egyesek máris amellett érvelnek, hogy a kibontakozó kereskedelmi háború akár végletesen is megroppanthatta a WTO  
globaális kereskedelemben eleddig kulcsszerepet betöltő tekintélyét: PANAGARIYA, Arvind, „The Trade War Has 
Claimed Its First Victim”, Foreign Policy, 2018. október 19., https://foreignpolicy.com/2018/10/19/the-trade-war-has-
claimed-its-first-victim/.  

282 A globalizációval kapcsolatban számos ilyen mítosz létezik. A globalizáció magától értetődik? Megváltoztathatatlan és 
megakaszthatatlan? Esetleg jól behatárolt csoportok irányítják? Ezeket a mítoszokat – és a nemzetállamok mozgásterét, 
szabályozási lehetőségeit és mozgásterét – részletesen elemzi: CSÉFALVAY, Zoltán Globalizáció 1.0., Nemzeti 
Tankönyvkiadó, 2004.

283 Emellett érvel például: 
FRIEDMAN, Uri, „The Rise of ‘Revisionist’ America”, The Atlantic, 2018. július 19., 
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/07/trump-america-revisionist-power/565550/. 
THE ECONOMIST, „The next war. The growing danger of great-power conflict”, The Economist, 2018. január 25., 
https://www.economist.com/leaders/2018/01/25/the-growing-danger-of-great-power-conflict.  
Egyébként az USA jelenleg Kínát és Oroszországot tekinti revizionista nagyhatalomnak. Erről ír: DOBELL, Graeme, 
„The US and China: status quo powers in revisionist times”, The Strategist, 2018. február 5., 
https://www.aspistrategist.org.au/us-china-status-quo-powers-revisionist-times/. 
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piac” stb. jellegű politikai narratívák bizonyos választókban nosztalgiát ébresztenek a cselekvőképes és 

megragadható távolságban lévő nemzetállammal és egy erős kormányzattal szemben. Úgy tűnik, hogy 

a  bizonytalanság,  a  kiszolgáltatottság  érzése,  Európában  „Brüsszel”  távolsága  –  karöltve  a  kortárs 

társadalmi  változásokkal,  például  az  ipar  századvégi  leépülésével,  a  szolgáltatási  szektor 

megerősödésével, a kékgalléros munka elértéktelenedésével, no meg a XXI. század elején beköszöntő 

gazdasági válságnak – táptalaja lehet a felerősödő nacionalizmusnak, a különböző radikalizmusoknak, 

illetve az izolacionista tendenciáknak. 

E folyamatok megjelenítője többek között a Brexit-népszavazás, illetve az abból következő brit 

kilépés, vagy akár az  America First  jelszóval kampányoló, magát nacionalistának tekintő284 Donald 

Trump  amerikai  elnökké  választása.  Itt  érdemes  megjegyezni,  hogy  komoly  vita  folyik  azzal 

kapcsolatban,  hogy  e  jelenségek  mögött  gazdasági,  kulturális  vagy  gazdasági  és kulturális 

természetűek-e  (vagyis  az  egyenlőtlenség,  a  gazdasági  válság,  vagy  pedig  a  globalizáció  egyéb 

jelenségei,  például  a  migráció  vagy  a  kulturális  globalizáció  okozza-e).  Pippa  Norris  és  Ronald 

Inglehart egy tanulmányában mindenesestre arra jutott, hogy a Brexit és Trump megválasztása mögötti 

okok  inkább  kulturális  jellegűek,  mintsem  gazdasági  jellegűek285.  Ez  megint  csak  a  „lokális” 

jelentőségének  a  fennmaradására  utal.  Illetve:  álláspontunk  szerint  a  „lokális”  nemcsak  hogy 

fennmarad, hanem olyan lokális/globális törésvonalat képezhet, amely politikai relevanciával is bírhat. 

Amennyiben  ugyanis  a  globalizációt  növekvű  mértékű  és  számú  határátlépéseknek értelmezzük286, 

vagyis a személyek (migráció), tőke, szolgáltatások, áruk, eszmék egyre szabadabb áramlásának, akkor 

a lokalitás mellett fellépő erők és választók elsősorban ezekkel a határátlépésekkel szemben lépnek fel 

(szuverenitás igényének hangoztatása, saját identitás féltése, migráció ellenzése, pénzügyi kapitalizmus 

kritikája stb.).

E lokális / globális politikai verseny nyomai – azaz hogy a globalizáció egy újabb törésvonallá 

válik, és részben meghatározza a választói viselkedést és a pártrendszert – már Franciaországban is 

látszanak287.  Vagyis  a  francia  helyzet  teljes  mértékben  illeszkedik  a  fent  ismertetett  nemzetközi 

284 FORGEY, Quint, „Trump: 'I'm a nationalist'”, Politico.com, 2018. október 22., 
https://www.politico.com/story/2018/10/22/trump-nationalist-926745. 

285 NORRIS, Pippa és Ronald F. INGLEHART, „Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and 
Cultural Backlash”, Faculty Research Working Paper Series, 2016 augusztus, 
https://research.hks.harvard.edu/publications/getFile.aspx?Id=1401 , pp. 4-5.

286 Így értelmezi MEUNIER, Sophie, „Globalization and Europeanization: A Challenge to French Politics”, French 
Politics, 2004/2, pp. 125–150. A globalizáció és a területi határok viszonyának a kérdését elemzi például DODDS, 
Klaus, Geopolitics. A very short introduction, Oxford University Press, 2014. 

287 Az új globalizációs, európai tematikájú törésvonal jelentőségét már 2004-ben elemezte Sophie Meunier, ugyanakkor 
részben meg is különböztette az európaizációt a globalizációtól, aláhúzva, hogy az európaizáció nagyobb hatalmat is 
adhat a tagállamoknak a kifelé való tárgyalások során, így éppenséggel a globalizáció negatív hatásai ellen is védheti a 
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folyamatokba. A maastrichti  szerződésről  szóló népszavazás,  illetve az európai alkotmányszerződés 

elfogadásáról  szóló  népszavazás  voltak  az  első jelek,  melyek arra  utaltak,  hogy a  globalizáció,  és 

szűkebb értelemben az európai integráció kérdése pártokon átívelő törésvonalat jelent mind a jobb, 

mind pedig  a  baloldalon288.  Az európai  alkotmányszerződés  2005-ös  ügye látványosan megosztotta 

például a szocialistákat (Parti Socialiste – PS), akik ugyan egy belső pártszavazáson a szerződés párt 

általi  támogatásáról  döntöttek,  ám  aztán  szétbeszéltek,  és  szét  is  szavaztak  az  országos 

népszavazáson289.  A  szociológusok-közvéleménykutatók  is  látnak  egy  új,  pártokon  átívelő,  tehát 

nemcsak a szocialistákat, hanem a mai republikánusokat és szétszabdaló, alakuló és már kimutatható 

törésvonalat,  mely a globális-lokális szempontok mentén rendeződik Franciaországban290. A 2012-es 

választási  kampányban  ugyancsak  világosan  látszott,  hogy  mind  François  Hollande,  mind  pedig 

Nicolas  Sarkozy patikamérlegen  mérik  az  üzeneteket  az  integráció  barátaink  és  ellenfeleinek saját 

táborukon  belül:  az  már  csak  technikai  kérdés  volt,  hogy  Sarkozy  célkeresztjében  a  schengeni 

egyezmény, Hollande-éban pedig a nem sokkal korábban megkötött fiskális paktum állt (utóbbi amúgy 

nem bizonyult hatékony ígéretnek, az új francia Nemzetgyűlés a fiskális paktumot az előző kormányzat 

által jóváhagyott változatlan formában cikkelyezte be a francia jogrendbe, Hollande-nak csak annyit 

sikerült elérnie, hogy a paktum mellé csatoljanak egy fejlesztési programot is). 

A  globális  /  lokális  (nemzeti  szuverenitás  vs.  Európa  és  globális  cselekvés)  törésvonal 

megerősítése  2017-re  azonban  olyan  szintre  erősödött,  hogy  megjelentek  illetve  jelentőségükben 

megnövekedtek azok a politikai szereplők, akik a megerősítésében érdekeltek. A globális vs. lokális 

érvre támaszkodva kampányol és politizál például Marine Le Pen, a Nemzeti Front (FN) elnöke és 

elnökjelöltje is hosszú évek óta, s azt állítja, hogy Franciaországban immáron nem bal- és jobboldaliak, 

hanem  a  nemzetiek,  pontosabban  a  patrióták  állnak  szemben  a  globalistákkal291 (értelmezésében 

természetesen az FN a „nemzeti” erő, de ez most más kérdés, a törésvonalakra vonatkozó elemzése 

egyáltalán nem a valóságtól elrugaszkodott).  Marine Le Pen új stratégiája keretében egyenesen De 

Gaulle-hoz  hasonlította  magát292,  ami  meglehetősen  látványos  fordulat  volt  egy  olyan  radikális 

tagállamokat: MEUNIER, op.cit.
288 Ebbe a folyamatba sorolható a Nemzeti Front nyolcvanas években kezdődött felemelkedése, bevándorlás-ellenes 

narratívája is.
289 Különböző okokból egyébként: WAGNER, Markus: „Debating Europe in the French Socialist Party: The 2004 Internal 

Referendum on the EU Constitution”, French Politics (2008) 6, 257–279.
290 Például: GORCE, Bernard, „L’ouverture du pays au monde crée un nouveau clivage politique”, La Croix, 2011. 

november 4., http://docs.jean-jaures.net/presse_clivage/lacroix.pdf. 
291 Pl. BARBARIT, Simon, „« Patriotes » contre « mondialistes », Marine Le Pen lance sa campagne à Lyon”, Public 

Sénat, 2017. február 5., https://www.publicsenat.fr/article/politique/patriotes-contre-mondialistes-marine-le-pen-lance-
sa-campagne-a-lyon-54258.  

292 Le Point, „Marine Le Pen se compare au général de Gaulle”, LePoint.fr, 2013. október 12., 
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jobboldali párt esetében, amely tulajdonképpen a gaulle-izmus tagadására épülve jött létre. A Le Pen-

féle cél ezzel nemcsak személyes, hanem nyilvánvalóan eszmei is: a nemzeti szuverenitás emlékének 

és  mítoszának  a  Nemzeti  Fronthoz  kötése.  Másodszor,  Emmanuel  Macron  megjelenése  és 

elnökválasztási éllovassá válása ugyancsak felerősítette ezt a törésvonal-átalakulási folyamatot. Macron 

ugyanis  Le  Penhez  és  a  Nemzeti  Fronthoz  hasonlóan  felismerte,  hogy  egy  új  törésvonal  van 

kialakulóban  Franciaországban  –  maga  is  hangsúlyozta  ezt  –  s  igyekezett  magát  a  törésvonal 

mérsékelten  globalista  oldalára  helyezni,  szembehelyezkedve  a  nacionalistákkal  (akik  értelmezése 

szerint Le Penék, miközben ő a mérsékelt patrióta). Természetesen itt sem az (ön)elnevezés a fontos, 

ahogy Le Pen narratívája esetében sem, hanem az új megosztottság felismerése és politikai kiaknázása. 

Érdekesség,  hogy  miközben  a  törésvonal  teljesen  más  pontjára  pozicionálta  magát,  mint  Le  Pen. 

Emmanuel Macron maga is több alkalommal tett gesztusokat, amelyek a tábornokra emlékeztetnek, 

vagy kívánnak emlékeztetni293. A gaulle-ista mítoszt használni tehát mindenki előnyösnek látja a maga 

számára.

VI. 4. A Macron-féle kísérlet a francia pártrendszer átrendezésére: 

centrális erőtér à la française ?

Emmanuel Macron megjelenése és hivatalba lépése a hagyományos elnöki szerepfelfogás visszatérését 

is jelentette a mandátuma elején, az erre irányuló szándék különösen látványos volt a Sarkozy- és az 

Hollande-korszakok  után,  amikor  a  hagyományos  elnöki  szerepfelfogás  különböző  okokból  nem 

érvényesült. 2017-2018-ban az elnök ritkábban beszélt, megszólalásának ezért súlya volt (De Gaulle 

maga is érvelt amellett, hogy a vezetőnek tudnia kell hallgatnia, a csend a jó vezető eszköztárának 

fontos  része),  a kormányzás  napi  részleteit  pedig a  miniszterelnökre hagyja.  A munkamegosztással 

kapcsolatban kristálytiszta üzenetet küldött a végrehajtó hatalom, amikor az államfő és a kormányfő 

egy nap különbséggel mutatták be a programjaikat. A köztársasági elnök Versailles-ban a Kongresszus 

http://www.lepoint.fr/politique/marine-le-pen-se-compare-au-general-de-gaulle-11-10-2013-1743223_20.php. 
293 Az Élysée logóját például lecserélték, s így megjelent benne a háború alatti gaulle-ista ellenállás egykori szimbóluma, a 

lotaringiai (kettős) kereszt. Egy másik alkalommal pedig arra hívta fel a franciákat Macron, hogy kövessék a tábornok 
példáját – ne panaszkodjanak. Lásd:
„'Stop complaining, be more like de Gaulle' Macron tells French”, France24.com, 2018. október 5., 
https://www.france24.com/en/20181005-france-stop-complaining-be-more-like-charles-de-gaulle-macron-tells-french. 
BERDAH, Arthur és Marcelo WESFRIED, „L'Élysée insère la croix de Lorraine dans son nouveau logo”, LeFigaro.fr, 
2018. szeptember 13., http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/09/13/25001-20180913ARTFIG00315-l-elysee-
insere-la-croix-de-lorraine-dans-son-nouveau-logo.php.  
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előtt, a miniszterelnök pedig a Nemzetgyűlés előtt tette ezt. Miközben a köztársasági elnöki beszéd 

után komoly „aggodalmakat” lehetett olvasni, hogy „Jupiter” mindent beszippant, és nem hagy majd 

teret a miniszterelnökének, feleslegessé téve a létezését, Édouard Philippe nemzetgyűlési programadó 

beszéde után világossá vált: inkább arról van szó, hogy Macron és Philippe visszatértek az intézmények 

logikájához, hagyományaihoz, s az elnök a nagy elvi vonalakat adja meg, miközben a kormányfő a 

részletekkel,  az  „apróságokkal”,  a  kormányzás  technikai  részleteivel  foglalkozik.  Legalábbis  a 

szándékok szerint.  Nem utolsó  sorban ez  az  a  felállás,  amely  egyúttal  a  legjobban védi-védheti  a 

köztársasági  elnököt  a  politikai  elhasználódással  szemben294.  Személyes  vonzalom  is  lehet  az 

autoriterebb, monarchikusabb hatalomgyakorlás: Emmanuel Macron még miniszterként megvallotta a 

sajtónak, hogy szerinte Franciaországban hiányzik egy király295. Ugyanakkor 2018 végére ez a logikus 

rendszer  mintha széthullani  kezdett  volna296,  bár  e széthullásnak az elemzése (s  különösen a  sárga 

mellényes mozgalom ilyen irányú értelmezése) már nem célja a dolgozatnak.

Az autoritás  deklarálása Macronnak más  okból  is  fontos  lehetett,  ami  magyarázhatja,  hogy 

miért  vállalt  konfliktusokat,  például  miért  engedte a  nyilvánosságba a  vezérkari  főnökkel  kialakult 

polémiáját. Fiatal ember, akinek mind szervezetileg, mind politikailag, mind pszichológiailag fontos 

lehetett világossá tennie, hogy „ki az úr a házban”. Emmanuel Macron egyébként mintha tudatosan 

keresné  is  a  gaulle-ista  odakacsintásokat:  egyik  interjújában  például  közölte,  hogy  ő  maga  fogja 

megpróbálni megvalósítani a tábornok kedves, de kudarccal végződő részvételi reformját297, mely a 

keresztényszocialista elvekre támaszkodó szociálpolitikai gondolkodásának az egyik sarokköve volt298.

Valóban, Emmanuel Macron elnöksége elején egyrészt kevesebbet is szerepel, megszólalásai 

kiszámítottak, az elnöki kommunikáció rendkívül kontrollált,  ami egyébként a Hollande-korszakhoz 

képest – ahhoz képest érthető módon – kivívta a sajtó nemtetszését, mivel a sajtó munkatársai úgy élik 

meg, hogy kevesebb információhoz férnek hozzá, mint korábban. 2018 elején érkezett az a hír is, hogy 

az elnöki adminisztráció kiköltözteti  a sajtó munkatársait az Élysée-palotából,  amit nehéz nem úgy 

294 Két év elnökség után is látszik, hogy amikor Emmanuel Macron nem élt ezzel a felállással, nem engedte, hogy a 
miniszterelnök és a kormánytagok védjék (Benalla-ügy, sárga mellényes tüntetések), akkor politikailag sérült is. 

295 TRONCHE, Sébastien, „Pour Emmanuel Macron, il manque un roi à la France”, Europe1.fr, 2015. július 8., 
http://lelab.europe1.fr/pour-emmanuel-macron-il-manque-un-roi-a-la-france-1365792. 

296 2018 második felére úgy tűnik, hogy Emmanuel Macron házon belül túlterheli magát és „mikromendzsel”, ami 
bizonyos kormányzati diszfunlciókhoz is vezet:  DJAMSHIDI, Ava, „Responsabilités, déplacements, manque de 
sommeil… Macron s’épuise-t-il ?”, LeParisien.fr, 2018. október 22., http://www.leparisien.fr/politique/responsabilites-
deplacements-manque-de-sommeil-macron-s-epuise-t-il-22-10-2018-7924809.php.   

297 VIGNAUD, Marc, „Pourquoi Emmanuel Macron veut étendre la participation des salariés”, LePoint.fr, 2017. október 
17., http://www.lepoint.fr/economie/pourquoi-emmanuel-macron-veut-etendre-la-participation-des-salaries-17-10-
2017-2165324_28.php. 

298 M. SZEBENI, Géza, „Keresztény-szociális elemek Charles de Gaulle  társadalmi víziójában”, Külügyi Szemle, 2011 
nyár, pp. 76-90.
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értelmezni, mint kísérletet a sajtó fizikai eltávolítására az elnök közeléből.

Emmanuel Macron a külpolitika – elsősorban a külpolitikai stílus – terén is gyakran visszatér a 

gaulle-ista  intézményrendszer  korábbi  hagyományaihoz.  Ezt  egyelőre  olyan  szimbólumokban  kell 

érteni, mint a német-francia együttműködés működtetése, vagy éppen az erőteljes utalás arra, hogy új 

Élysée-szerződésre  van  szükség,  ami  tudvalevőleg  a  gaulle-ista  korszak  egyik  legszimbolikusabb 

dokumentuma volt (a megújított szerződést végül 2019 elején, január 23-án Aachenben írták alá). A 

Macron-korszakban  a  külpolitika  visszakapta  az  öt  megillető  helyet  és  jelentőséget,  ami  komoly 

fordulat a Hollande-korszakhoz képest (járulékos előny, hogy a külpolitikai sikerágazat a legtöbbször 

elvonja  a  figyelmet  az  esetleges  belpolitikai  és  gazdasági  kihívásokról,  így  volt  ez  a  tábornok 

időszakában is).

Ideológiai értelemben a jobb- és baloldal meghaladásának a célja közelíti Macront a gaulle-ista 

korszakhoz,  és  ez  talán  a  nagy  kihívása  is299.  Macron  ugyanis  a  tábornokhoz  hasonlóan  egy  új 

mozgalom,  párt  élén  lett  köztársasági  elnökké,  s  bár  nyilván  sokat  tanult  az  amerikai 

kampányszervezési  és  közösségépítési  tudásból  (különösen  Barack  Obama egykori  amerikai  elnök 

kampánymódszereiből),  kérdéses,  hogy  sikerül-e  egy  olyan  mozgalmat  létrehozni,  amely  tartósan 

képes berendezkedni a francia pártrendszerben. A Macron-féle ambíció nem egyszerűen egy pártok 

feletti  mozgalom  létrehozása,  a  jobb-  és  baloldali  törésvonal  meghaladása,  a  nemzeti  egység 

megteremtése, ahogy az a tábornok vágya volt. Sokkal többről van szó, a pártrendszer és a politikai 

törésvonalak  tartós  átrendezésének  a  vágyáról,  továbbá  egyfajta  francia  jellegű  centrális  erőtér 

kialakításáról. Hogy ebben mekkora hasznára lesznek a gaulle-ista manírok és hívószavak, a történelem 

dönti  majd  el.  Egy  biztos:  a  részvételi  reform belebegtetésével  Macron egyfajta  ambíciót  mutat  e 

hívószavak felélesztésére. 

Emmanuel Macron felismerte, hogy a Nemzeti Front300 által 2012 óta kínált politikai termékre 

(a baloldali szociálpolitikával és etatizmussal kísért szuverenizmusra, vagyis a bonapartizmus és/vagy a 

gaulle-izmus egy új változatára301) a francia társadalomban komoly igény és piac van. Természetesen 

ezt  nem  volt  nehéz  észrevenni,  hiszen  Marine  Le  Pen  (és  egykori  gaulle-ista  bizalmasa,  Florian 

Philippot)  párton  belüli  térfoglalása  óta  a  Nemzeti  Front  sikert  sikerre  halmozott:  2012-ben  az 
299 Ehhez lásd: SOÓS, Eszter Petronella, „Macron De Gaulle nyomában?”, Élet és Irodalom, LXI/25., 2017. június 23., 

http://www.es.hu/cikk/2017-06-23/soos-eszter-petronella/macron-de-gaulle-nyomaban-.html. 
300 A párt 2018-ban Rassemblement national (Nemzeti Tömörülés, Nemzeti Összefogás) névre keresztelte magát, 

ugyanakkor e dolgozatban továbra is alkalmazzuk a magyar olvasók számára egyelőre jobban ismert Nemzeti Front 
nevet is, mivel a tárgyalt időszakban ilyen néven jelent meg a párt a francia politikában.

301 A gaulle-izmus és lepenizmus kapcsolatához lásd: ORBAN, Franck, „Le lepéno-gaullisme:  nouvel avatar du Front 
National ?”, Language and Nation Crossroads and Connections, Eds. BARSTAD, Guri Ellen et al., Waxmann Verlag 
GmbH, 2016, pp. 53-83.
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elnökválasztás első fordulójában Le Pen megdöntötte a Nemzeti Front választási sikereinek a rekordját, 

2014-ben a párt megnyerte az európai parlamenti választást, 2015-ben pedig meglehetősen jól szerepelt 

a regionális választásokon is (ahol csak a jobb- és baloldal összefogásának, az ún. köztársasági frontnak 

volt köszönhető, hogy a Le Pen-párt végül egy régió vezetését sem szerezte meg). 2012 után az FN 

megerősödése azzal járt, hogy immáron minden politikai szereplőnek számolnia kellett a radikális (és 

egyébként  fokozatosan  mérséklődő  retorikát  felmutató)  párttal.  Ez  azt  jelentette,  hogy  a  francia 

pártrendszer – bár ez a mandátumokban nem látszott – egy pillanatra háromosztatúvá vált302.  Minden 

párt – így az akkor a centrum pozíciójára vágyó republikánusok is – arra törekedtek, hogy a másik két 

felet  valamilyen  címke  alatt  összetolják  („jobboldaliak”,  „szélsőségesek”,  „kormányképtelenek”, 

„UMPS-rendszer” stb.), s ők maguk egyedül maradjanak az adott térfélen.

Emmanuel  Macron  ebben  a  stratégiai  játékban  azonban  nem egyszerűen  középre  áll,  nem 

egyszerűen  szélsőségesnek,  vagy  kormányképtelennek  bélyegzi  az  ellenfeleit.  Meg  is  bontja  őket, 

megpróbálja elszívni és magához csatolni azokat, akik számára koalícióképesek lehetnek. Ez  mutatis  

mutandis olyan, mintha Magyarországon Orbán Viktor nemcsak egyensúlyozna a baloldal és a Jobbik 

között,  hanem be is  szippantaná a  szocialisták konzervatívabb elemeit,  és a  Jobbik progresszívabb 

elemeit is a maga zászlaja alá terelné, és mindezt nemcsak szavazói, hanem politikai elit-szinten is. 

Közismert, hogy megosztott ellenfelet sokkal könnyebb kezelni, mint egy egységes politikai ellenfelet 

(divide et impera!), és Emmanuel Macron ezt az eszközt a hagyományos pártok között egyelőre jól 

alkalmazza.

Van azonban egy pont, ahol a magyar centrális erőtér hasonlata megbicsaklik, ez pedig nem 

más,  mint éppen a Nemzeti  Front / Nemzeti  Tömörülés kérdése.  A fentebb már sokat emlegetett – 

részben  kulturális,  identitás-alapú  –  globalizációs  törésvonal  ugyanis  megosztotta  a  korábbi  nagy 

pártokat, és megerősítette a Nemzeti Frontot.

Ezt  felismerve  Emmanuel  Macron  nem  egyszerűen  egy  centrális  erőteret  szándékozhat 

létrehozni  a  mérsékelt  pártok,  a  súlyos  válságban  szenvedő  szocialisták  és  a  szakadás  szélén 

egyensúlyozó republikánusok között.  Macron számára aracionális  stratégia az,  hogy a globalizációs 

törésvonal „progresszív oldalát” teljesen uralja a fent leírt taktikával, és egyúttal biztosítsa, hogy a 

másik oldalon a Nemzeti Front / Nemzeti Tömörülés és még néhány globalizációellenes kisebb erő elég 

erős  legyen  ahhoz,  hogy  Macron  kénytelen-kelletlen  támogatására  kialakuljon  a  „köztársasági 

302 Hogy a Nemzeti Front önálló választói-ideológiai blokká alakul, már a kilencvenes években téma volt, az univerzalista / 
antiuniverzalista törésvonal mentél szerveződve, ami természetesen egy helyes korai meglátásnak bizonyult és 
megerősítést nyert a 2000-es évek elején is. Pl.: GRUNBERG, Gérard és Etienne SCHWEISGUTH, „French Political 
Space: Two, Three or Four Blocs?”, French Politics, 2003)/1, pp. 331–347.    
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összefogás”, amely eddig is működött,  ha „fel kellett tartóztatni a szélsőjobbot” (2002-ben például, 

amikor Jacques Chirac a baloldal szavazataival mért megsemmisítő vereséget Jean-Marie Le Penre az 

elnökválasztás  második  fordulójában303).  Ahhoz,  hogy  ez  az  összefogás  működjön,  a 

globalizációellenes  blokknak nemcsak elég  erősnek,  hanem egyúttal  elég  gyengének  is  kell  lennie 

ahhoz, hogy tényleg a Macron-párt legyen „az egyetlen kormányképes erő”.

Vagyis ez egy egyensúlyozó politika: a stratégiai cél életben tartani az antiglobalista ellenzéket, 

de  megakadályozni,  hogy túl  nagyra  nőjön.  Macron hatalmi  politikája  racionálisan  a  következő öt 

évben  éppen  úgy  status  quo politika  lehet,  mint  ahogy  Orbán  Viktoré  az.  Ebből  a  szempontból 

egyértelműen megáll a hasonlóság a magyar centrális erőtér, és a Macron-párt mozgásai között. Hogy 

eredményességében is megáll-e a hasonlat, azt a történelem dönti el. Egyetlen politikus sem dolgozik 

légüres térben: sok függ az ellenzék ügyességétől, felkészültségétől, leleményességétől is. 

E sorok írásakor úgy tűnik azonban, hogy a republikánusok új elnöke, Laurent Wauquiez, bár 

saját  bázisát  egyre inkább meggyőzi  alkalmasságáról304,  s  növekszik a  népszerűsége,  egyelőre nem 

vétette észre magát látványos, hatékony javaslatokkal, a szocialisták új főtitkára, Olivier Faure pedig 

mégannyira  sem. A választás  óta  készült  egyik  felmérés  azt  mutatja,  hogy a  2017-es  választáshoz 

képest  a  helyzet  status  quo,  vagy  éppen  Macron  javára  dőlt  egy  picit305.  Az  európai  parlamenti 

erőviszonyokban Emmanuel Macron pártja, illetve Marine Le Pen pártja vezet, ezt mutatta az Ifop 

intézet  Paris  Match számára  készített  2018  szeptemberi  felmérése.  Ez  stratégiailag  kedvező 

mindkettejük számára,  ugyanakkor  az  En Marche  jelentős  támogatottságot  vesztett  a  korábbiakhoz 

képest,  amit  azt  jelzi,  hogy  a  verseny  nem  lefutott  2019  májusára306.  Ugyanakkor  még  mindig 

Emmanuel  Macron  és  Marine  Le  Pen  jutna  be  az  elnökválasztás  második  fordulójába,  ami 

természetesen mindkettejüknek rendkívül előnyös (és ebben az értelemben a két politikus között ott 

van  a  ki  nem  mondott  érdekközösség,  hogy  mindketten  az  új,  globális-lokális  törésvonal  mentén 

kívánják szervezni a francia politikai életet).

303 Igaz, utána az UMP, illetve a republikánus mozgalom sokszor a „sem-sem” politikát választotta. Ez adódott a 
háromosztatúvá váló politikai térből is, hiszen érdeke volt középre állva összetolni két ellenzékét. 

304 DENIS, Tugdual, „Baromètre Ipsos-« Le Point » : coup de froid pour Emmanuel Macron”, LePoint.,fr, 2018. február 
14.,  http://www.lepoint.fr/politique/barometre-ipsos-le-point-coup-de-froid-pour-emmanuel-macron-14-02-2018-
2194984_20.php. 

305 Challenges „Popularité : Macron et Philippe repartent à la baisse”, Challenges, 2017. október 22., 
https://www.challenges.fr/politique/popularite-macron-et-philippe-repartent-a-la-baisse_508027. 

306 JEUDY, Bruno, „Européennes : attention danger pour La République en marche”, Paris Match, 2018. szeptember 5., 
https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Europeennes-attention-danger-pour-La-Republique-en-marche-1572163.  
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VI. 5. Gaulle-izmus és macronizmus  

Az alakuló macroni doktrína felismerte, hogy az európai politika jobbra tolódik (ez minden bizonnyal 

összefügg azzal, hogy a 2008-as válság – narratíva szinten – végül az állam adósság- és szabályozási 

válsága, és nem a piac válsága lett, pedig annak indult307; s azzal, hogy 2015 után a migrációs válság is 

jobbra  tolta  az  európai  politika  centrumát).  Amikor  Emmanuel  Macron  megalkotta  a  maga 

pragmatikus, se nem bal, se nem jobb doktrínáját,  azt is szem előtt kellett,  hogy tartsa, hogy hogy 

alakul az európai politikai környezet és gondolkodás, fel kellett ismernie, hogy még az új törésvonal 

„globális” oldaláról is szólnia kell azokhoz a franciákhoz, akik a „lokalitás” hívei, akik elutasítják a 

globalizációt,  vagyis  nem  állhat  be  feltétel  nélkül  sem  a  liberális,  sem  más  internacionalizmus 

narratívájába (ez nehéz gyakorlat,  hiszen mind a szocializmusnak,  mint a liberalizmusnak van egy 

inherensen  globális  és  internacionalista  jellege,  előbbinek  gazdasági  okokból,  utóbbinak  pedig  az 

univerzális  emberi  jogok  doktrínája  miatt).  Emmanuel  Macron  elnökként  is  hangsúlyozza,  hogy  a 

„védelem”,  az állampolgárok megvédése a  globalizáció és  az európaizáció káros  hatásitól  számára 

éppen olyan fontos, mint a versenyképesség, a nemzetközi versenyben való aktív és nyitott részvétel, 

igaz,  gyakorlati  politikájában  2018 végéig  a  „versenyképesség”  nagyobb  hangsúlyt  kapott,  mint  a 

„védelem” igénye.

Macron azzal is  érvel,  hogy ő lehet  az utolsó állomás,  mielőtt  Le Pen hatalomra kerül.  Ez 

részben  politikai  taktika  a  részéről,  részben  pedig  pillanatnyi  ténymegállapítás,  ami  következik  a 

felmérésekből és a támogatottsági adatokból. Ebből a megállapításból vezeti le a jelenlegi francia elnök 

relatíve protekcionista és konzervatív lépéseit.  Ennek a felismerésnek a jegyében lépett  fel ugyanis 

Macron  a  kiküldött  munkavállalókról  szóló  irányelv  –  francia  vállalkozásoknak  kedvező  – 

módosításáért,  márpedig  e  lépését  sok  mindennek  tekinthetjük,  de  globalistának  vagy  neoliberális 

piacpártinak  biztosan  nem.  Főleg  protekcionista,  piacvédő  intézkedésnek  érdemes  értékelni.  De 

ugyanennek  a  felismerésnek  az  eredménye  az,  hogy  a  globális  szolidaritás  elvét  újraértelmezve  a 

Macron-adminisztráció  immáron  nyíltan  különbséget  tesz  a  védelemre  jogosult  menekültek  és  a 

gazdasági migránsok között,  és deklarálja,  hogy Franciaország nem tud és nem is kíván mindenkit 

befogadni,  aki  egy  jobb  élet  reményében  útra  kel.  Ennek  a  „szigorúbb”  politikának  a  része  a 

307 A válság okaival foglalkozó bizottság szerint a kormány, a felügyelet, a magánpiac egyaránt felelősek voltak a kialakult 
helyzetért (The Financial Crisis Inquiry Report, https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-FCIC/pdf/GPO-FCIC.pdf.), ettől 
függetlenül a 2010-es évtizedre elsősorban költségvetési és makrogazdasági maradványai voltak a válságnak, és 
elsősorban az eurozónában. Az államadósságok megnövekedése pedig vélhetően meg fogja nehezíteni a következő 
válság/recesszió kezelését is.
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kétsebességes  Európa  támogatása  is,  mely  lehetővé  teheti,  hogy  elsősorban  az  alapítók  és  a  jobb 

gazdasági körülmények között  élő későbbi csatlakozók olyan térséget hozzanak létre,  amelyet nem 

fenyeget  „szociális  dömping”  (vagyis  keletről  induló,  lefelé  tartó  bérverseny),  és  amely  politikai 

értelemben is „korrigálhatja” a ki nem mondva, de nem túl népszerűnek tartott 2004-es nagy uniós 

bővítési kör következményeit, külső körbe szorítva azokat a tagállamokat, amelyek nem felelnek meg, 

vagy nem akarnak megfelelni  az euró bevezetéséhez szükséges  kritériumoknak.  Macron egyébként 

nemcsak a  kétsebességes  Európa,  hanem egyben a  szuverén Európa híve is,  mivel  úgy véli,  hogy 

Európa – és benne Európa államai – csak akkor tudják felvenni a versenyt az Egyesült Államokkal, 

Kínával,  vagyis a  világ nagyhatalmaival,  ha bizonyos kérdésekben egységesen és tudatosan lépnek 

fel308.

A hagyományos jobb- és baloldal feletti lebegés, a fent bemutatott mérsékelt patriotizmus, a 

pragmatizmus, a nemzeti érdekeket a szimbólumok szintjén is figyelembe vevő uniós politika, a merev 

ideológiai cölöpök hiánya sok szempontból közelíti Emmanuel Macron politikáját De Gaulle egykori 

politikáihoz. Macron épít arra, hogy kétoldali ellenzéke (is) van, míg De Gaulle-nak formálisan nem 

volt kétoldali ellenzéke. Azonban el lehet vitatkozni azon, hogy esetleg az OAS és az algériai lázadók 

tekinthetők-e  a  tábornok  jobboldali  ellenzékének.  Ha  intézményi  értelemben  nem  is,  de  politikai 

értelemben erről volt szó. Ugyancsak hasonlóság, hogy De Gaulle politikáit és elnöki viselkedésmódját 

tudatosan alkalmazza Macron, egy 2017 végi interjújában például kifejezetten azt ígérte, hogy leporolja 

a  tábornok  részvételi  reformját,  mint  ahogy az  is  tény,  hogy az  új  francia  elnök  elődeinél  sokkal 

tudatosabban  és  fegyelmezettebben  jeleníti  meg  az  ötödik  köztársaság  autoriter,  monarchikus 

szimbólumait.  E szimbolika jegyében kerülhetett  az Élysée új  elnöki logójára a lotaringiai  (kettős) 

kereszt is,  vagyos a háborús gaulle-ista ellenállás fő szimbóluma. (Maga Macron jelentette ki  még 

miniszterként,  hogy Franciaországban hiányzik a király figurája,  és hogy a franciák nem akarták a 

halálát. Ez a kijelentés persze vitatható, de a francia politikai kultúra egyfajta ismeretéről tanúskodik ez 

a megállapítás309, mint ahogy – ugyanebben az interjúban – annak a hangsúlyozása is, hogy az elnöki 

funkció „normalizálása” De Gaulle után nem működött,  mert ürességet teremtett a francia politikai 

életben, miközben mindenki azt várja az elnöktől, hogy töltse be, foglalja el a funkciót.)

Jól látszik, hogy az FN-RN kvázi gaulle-ista fordulatával egyfajta verseny alakult ki  – nem 

308 Erről beszélt a 2017 szeptemberében Athénban elmondott beszédében: MACRON, Emmanuel, Discours du Président 
de la République, Emmanuel Macron, à la Pnyx, Athènes le jeudi 7 septembre 2017, 2017. szeptember 7., 
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-emmanuel-macron-a-la-pnyx-athenes-
le-jeudi-7-septembre-201/. 

309 TRONCHE, Sébastien, „Pour Emmanuel Macron, il manque un roi à la France”, Europe1.fr, 2015. július 8., 
http://lelab.europe1.fr/pour-emmanuel-macron-il-manque-un-roi-a-la-france-1365792. 
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először e köztársaság történetében – hogy ki az, aki igazán magáénak mondhatja a tábornok hagyatékát. 

Macron  nem  deklarálja,  hogy  részt  vesz  ebben  a  versenyben,  de  a  fentiek  alapján  meglehetősen 

nyilvánvaló,  hogy éppen ezt teszi.  Ami lépéselőnyhöz juttathatja az intézményrendszer és a francia 

politikai  kultúra  autoriter  (mint  láttuk,  „megédesített  bonapartista”)  jellegét  elismerni  nem  akaró 

szocialistákkal  és  radikális  baloldaliakkal,  Marine  Le  Pennel  és  a  liberális,  tehát  korlátozott 

népszerűségű  gazdaságpolitikát  képviselő  Laurent  Wauquiez-vel  szemben,  az  nemcsak  az,  hogy 

inkumbens  (az  inkumbens  pozíció  mindig  egyfajta  előnyt  jelent  a  kihívókkal  szemben,  hiszen  az 

inkumbens  hozzáfér  bizonyos  tekintélybeli  és  hivatali  előnyökhöz,  például  kampánycéljaival 

összhangban  cselekedhet,  hatalmánál  fogva  könnyebben  jut  támogatásokhoz,  magasabb  a 

névismertsége stb.310). Macron számára előny továbbá a műveltsége is: bár nem közismert, de Macron 

nemcsak a köztársaság nagy elitiskoláit járta végig, hanem asszisztense és tanítványa is volt a filozófus 

Paul  Ricoeurnek  is,  akitől  saját  bevallása  szerint  is  sokat  tanult311.  Ebben  a  tájékozottságban  és 

műveltségben nemcsak hasonlít a tábornokhoz, hanem feléleszti francia politikai elit és politika korábbi 

hagyományait is. Egyébként Macron filozófiai gondolkodásáról, arról, hogy hogy jutott el Marxtól és 

Hegeltől  Machiavellin  át  Ricoeur-ig,  doktrínája  kiknek  a  gondolkodásához  hasonlít  a  leginkább  a 

francia és a nemzetközi hagyományban, könyvet írt egyik elkötelezett híve, Brice Couturier újságíró. A 

kötet persze viszonylag kevés kritikát fogalmaz meg Macron politikájával szemben, de ennek ellenére 

–  vagy  éppen  ezért  –  hasznos  olvasmány  a  kutató  számára.  Mutatja,  hogy  ideológia,  filozófia, 

gondolkodás  szempontjából  kik  lehetnek  azok,  és  milyen  alapon,  akik  magukénak  érezhetik  ezt  a 

politikát312.

VI. 6.  A Nemzeti Front szuverenista hezitálása

Még egy oka van annak, hogy Emmanuel Macron ilyen előnyös politikai pozícióban van, és élhet a 

mérsékelten patrióta neogaulle-ista eszközök tárházával. Ez pedig az, hogy a Nemzeti Front a 2017-es 

elnökválasztás után hezitálni kezdett a saját neogaulle-ista irányvonalát illetően, annak ellenére, hogy 

ez az irányvonal eleddig igen sikeresnek bizonyult eddig. A Nemzeti Front jelöltje, Marine Le Pen 

310 A szakirodalomban ugyanakkor vita van róla, hogy ez az inkumbens-előny mekkora, minden inkumbenst egyenlő 
mértékben érint-e, illetve milyen hatással van rá a pártos elfogultság: GORDON, Sanford C., and Dimitri LANDA, „Do 
the Advantages of Incumbency Advantage Incumbents?”, The Journal of Politics, vol. 71, no. 4, 2009, pp. 1481–1498. 
JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/10.1017/s0022381609990223. 

311 Az elnök személyiségének és gondolkodásának – legalábbis annak nyilvános része – megismeréséséhez egyébként 
tanulságos a Révolution (Forrdalom) című könyve: MACRON, Emmanuel, Révolution, XO Éditions, 2016.

312 COUTURIER, Brice, Macron, un président philosophe, Éditions de l’Observatoire, 2017. 
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2017-ben is megdöntötte a pártja szavazati rekordját, elérve a párt eddig legnagyobb támogatottságát 

(ugyanakkor  tény,  hogy  a  Nemzeti  Frontban  sosem  volt  ennek  az  irányvonalnak  egységes  a 

támogatottsága, viszont az ellenzők is eltűrték addig, amíg hozta az „elvárt” eredményeket). A 2017-es 

kampány hajrájában ráadásul  a  magát  gaulle-istának valló  Debout  La  France313 és  elnöke,  Nicolas 

Dupont-Aignan is politikai szövetséget kötött a Nemzeti Fronttal. Marine Le Pen bejelentette, hogy 

elnökké választása esetén nem mást,  mint Dupont-Aignant nevezi majd ki miniszterelnöknek314 (ez 

fontos volt  Le Pen számára,  mert így a lehetséges kormányzásáról,  lehetséges elnökségéről szólt  a 

narratíva, vagyis azt üzente az eleddig szkeptikus választóknak, hogy Le Pen elképzelhető elnökként).

Ugyanakkor  Marine  Le  Pen  látványos  stratégiai  hibát  vétett  a  kampányban,  amikor  a  két 

forduló közötti elnökjelölti vitában nem lehetséges elnökként pozicionálta magát, hanem potenciális 

ellenzéki  vezérként.  Bár  Le  Pen  nyilvánvalóan  tudta,  hogy  viszonylag  kis  valószínűsége  van  a 

győzelmének,  a  választók  elnöki  viselkedést  és  szerepjátszást  vártak  tőle.  Ráadásul  éppen  a  párt 

programjának egyes kulcselemeit,  például az euró kivezetését, az ECU-rendszer visszaállítását nem 

volt képes Le Pen részletesen elmagyarázni, úgy, hogy abból kiderüljön: a következményeket is érti és 

tudja kezelni.

Mivel azonban a párton belüli elvárások a 40% vagy afölötti eredményről szóltak, a gyenge 

vitaszereplés és a 40% alatti eredmény csalódást, vezetési válságot okozott a Nemzeti Frontban. Le Pen 

nem tudta csökkenteni ezeket az elvárásokat, így a „kudarc” után megkérdőjeleződött a pozíciója, noha 

érdemi kihívó nem lépett  fel  a  színen.  Ahhoz azonban,  hogy stabilizálni tudja elnöki  hatalmát,  Le 

Pennek meg kellett  szabadulni stratégájától, Florian Philippot-tól,  aki nemcsak gaulle-istának vallja 

magát, hanem a Nemzeti Front neogaulle-ista  fordulatának is egyik szülője. E megtűrt irányvonal fura, 

gyűlölt315 szimbóluma volt Philippot, s a párton belüli ellenfelei örömmel csaptak le az alkalomra, hogy 

megszabaduljanak attól  az embertől,  aki értékelésük szerint teljesen átalakította azt a pártot,  amely 

eredetileg nem a bonapartista hagyományhoz tartozott (hanem a legitmizmushoz), sőt, sok szempontból 

a bonapartista hagyomány, a gaulle-izmus ellenében jött létre. Beszédes egyébként, hogy az FN régi 

vonalának képviselői, a francia Algéria és Jean-Marie Le Pen hívei a nyíltan meleg Philippot-t többek 

között „gaulle-ista buzinak” nevezték, s az idősebb Le Pen is azzal vádolta a lányát, hogy körülvette 

313 A Debout la France-hoz bővebben lásd a függeléket.
314 Le Monde „Si elle est élue présidente, Le Pen nommera Dupont-Aignan premier ministre”, Le Monde, 2017. április 29., 

http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/04/29/si-elle-est-elue-presidente-marine-le-pen-
annonce-qu-elle-nommera-nicolas-dupont-aignan-premier-ministre_5119973_4854003.html. 

315 DOMENACH, Hugo, „Florian Philippot et le FN: pourquoi tant de haine ?”, LePoint.fr, 2017. március 23., 
http://www.lepoint.fr/presidentielle/florian-philippot-et-le-fn-pourquoi-tant-de-haine-23-03-2017-2114234_3121.php.
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magát  egy  „meleglobbival”316.  Mindenesetre  –  az  egyébként  új  szuverenista  mozgalmat  alapító  – 

Philippot távozásával kérdésessé vált a Nemzeti Front politikai irányvonala, de neve is, mivel Marine 

Le Pen kijelentette, hogy mindent meg kíván változtatni a pártjában, ideértve annak a nevét is (ez meg 

is történt, 2018 végén a párt már a  Rassemblement national  nevet viseli,  ami annyit tesz, Nemzeti 

Tömörülés, vagy szabadfordításban Nemzeti Összefogás). Mivel a Nemzeti Front kapcsán a jelenlegi 

hírek ellentmondásosak, például kérdéses, hogy az új irányvonal a ciklus végéhez közeledve mit mond 

majd konkrétan a Frexitről, azaz Franciaország uniós tagságáról, vagy éppen az euró kivezetéséről, 

jelenleg nem jósolható, hogy megtartja-e a gaulle-ista irányvonalat az FN és milyen mértékben. Arról 

már korábban érkeztek hírek, hogy Le Pen számára az euró kivezetése már „nem prioritás”, miközben a 

kampányban  még  amellett  érvelt,  hogy  a  kilépés  nélkül  a  programja  jelentős  része  nem  lenne 

megvalósítható317. Az FN eddig is ideológiailag megosztott párt volt, s úgy tűnik, hogy hiába tudta Le 

Pen stabilizálni a személyes pozícióját a párt élén, a megosztottságot most sem tudja majd megoldani, 

csak áthidalni.

VI. 7. Konkuráló értelmezések?

Jól látszik, hogy ha a francia politikai élet a szerint a forgatókönyv szerint alakul, ahogy az Emmanuel 

Macronnak és Marine Le Pennek, illetve az „új törésvonalnak” érdeke, akkor a francia politikai élet két 

legnagyobb ereje nyíltan vagy csendben, a praxisában, de hivatkozhat a gaulle-ista hagyományokra, a 

gaulle-ista  értelmezésekre,  vagy  éppen  a  tábornok  hagyatékára.  Egyébként  akkor  is  igaz  ez,  ha  a 

republikánusok megerősödnek,  hiszen a  korábbi  alkotmánykritikai  és  ideológiai  mintázatok alapján 

nem valószínű,  hogy  éppen  ők  akarnák  –  például  –  az  ötödik  köztársaság  erős  állami  rendszerét 

megbontani,  ahogy  az  sem  valószínű,  hogy  a  republikánus  mozgalom  hirtelen  felismerhetetlenül 

internacionalista húrokat kezdene pengetni.

 Mindebből  az  következik,  hogy –  ha  a  politikai  erőviszonyok  nem változnak  radikálisan, 

például a radikális baloldali Lázadó Franciaországnak és Jean-Luc Mélenchonnak nem sikerül átvennie 

a vezető ellenzéki erő szerepét – könnyen lehet, hogy a gaulle-izmus, a „megédesített bonapartizmus” 

konkuráló  értelmezései  harcolnak  majd  Franciaországban  egymással  a  közeljövőben.  Emmanuel 

316 Ehhez lásd: ALBERTINI, Dominique, „Jean-Marie Le Pen, Florian Philippot et le «lobby gay»”, Libération, 2015. 
május 13., http://www.liberation.fr/france/2015/05/13/jean-marie-le-pen-florian-philippot-et-le-lobby-gay_1308576. 

317 AUFFRAY, Samuel, „Sortir de l'euro n'est finalement plus la priorité de Marine Le Pen”, BFMTV.com, 2017. október 
11., http://www.bfmtv.com/politique/sortir-de-l-euro-n-est-plus-la-priorite-de-marine-le-pen-1275255.html. 
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Macron centrista mozgalma a mérsékelt patriotizmus és pragmatizmus megközelítését alkalmazva, az 

ötödik köztársaság rendszerét belakva, annak autoriter elemeit és vonásait is vállalva léphet fel, míg Le 

Pen, Wauquiez és a többiek inkább a gaulle-izmusok azon értelmezéseire hivatkozhatnak, amelyek a 

szuverenitást,  az  Európa-  és  Amerika-ellenességet  hangsúlyozza,  tekintettel  a  tábornok  1958-1969 

közötti gyakorlati politikáira.

Mint  az  a  korábbi  fejezetekből  kiderült,  utóbbi  dogmatikus,  vagy  legalábbis  leegyszerűsítő 

értelmezése  a  gaulle-izmusnak,  a  De  Gaulle-i  politikai  gondolkodásnak,  hiszen  De  Gaulle-nál 

Franciaország érdekében a szuverenitás, az Amerika-ellenesség sem volt abszolút, ezek a szakpolitikai 

pozíciók nagyon is időhöz és helyhez kötöttek voltak. Ettől függetlenül e tábornok politikáira építő 

elemzés  és  értelmezés  is  legitim,  különösen  abban  a  politikai  arénában,  ahol  rendszeresen  eltérő 

jelentésárnyalatokat  takaró,  illetve  többértelmű  politikai  fogalmak  harcolnak  egymással.  Mivel  a 

tábornok és a gaulle-izmus emlegetéséről mindenki azt gondolja, hogy az pozitív hatású, mindenki meg 

is próbál élni a lehetőséggel318.

VI. 8. A pártrendszer átalakulása és a baloldal mozgásai

Egyelőre természetesen nyitott kérdés, hogy hogy alakul a francia pártrendszer sorsa a közeljövőben. A 

változások annyira gyorsak, hogy a történelmi távlat hiánya miatt könnyen a „túlperiodizáció” hibájába 

eshetünk,  vagyis  ott  is  szakaszhatárt  láthatunk,  ahol  történelmi  távlatból  tekintve  nem lesz  valódi 

szakaszhatár.  Mindenesetre  míg 2012 előtt  két nagy tömbről  és bipolarizáló versenyről,  2012-2017 

között  pedig  egy  alakuló  háromosztatúságról  beszélhettünk,  ma  elsősorban  a  francia  pártrendszer 

jelentősebb, alapvető átalakulását nyugtázhatjuk, vagy legalábbis megállapíthatjuk az erre vonatkozó 

tudatos politikai kísérletek létét. Hogy ez a 2012 utáni időszak meddig tart, illetve egységes változási-

átmeneti  szakasz  lesz-e  a  későbbi  értelmezések  szerint,  majd  eldől.  Fontos  megállapítani,  hogy  a 

pártrendszer változása önmagában nem jelent  „rezsimválságot”.  Az ötödik köztársaság történetében 

több alkalommal került sor jelentős horderejű változásokra a pártrendszerben. Az ötödik köztársaság 

tudta kezelni a Francia Kommunista Párt visszaszorulását, a Szocialista Párt felemelkedését (hetvenes-

nyolcvanas  évek)  éppúgy,  ahogy  a  jobboldalon  tudta  kezelni  az  orléanista  jobboldal  újjáéledését 

(hetvenes  évek)  és  a  jobboldali  radikalizmus,  legitimizmus  felerősödését  (nyolcvanas  évektől 

napjainkig).  A  bipolarizáló  hatású  kétfordulós,  abszolút  többségi  választási  rendszer  feltétlen 
318 „De Gaulle à toutes les sauces”, LePoint.fr, 2015. október 10., http://www.lepoint.fr/politique/de-gaulle-a-toutes-les-

sauces-10-10-2015-1972335_20.php#xtor=RSS-288. 
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hozzájárult a stabilitáshoz, mivel csökkentette a szövetségkötésre képtelen radikálisok mozgásterét és 

bátorította a kormányképes, stabil, mérsékelt kormányzati többségek létrejöttét.

Ahhoz, hogy teljes egészében feltérképezzük a francia  pártrendszer lehetséges mozgásait  és 

alakulását,  a  gaulle-ista  gondolkodás,  illetve  a  gaulle-izmusok fennmaradásának esélyeit,  meg kell 

vizsgálnunk még egy politikai forgatókönyv lehetőségét. Ez a forgatókönyv ugyanis a Macron / Le 

Pen-párharcot  és  az  új  törésvonal  kialakulását,  vagyis  azt  a  konkuráló  értelmezésekről  szóló 

forgatókönyvet, melyet fentebb bemutattam, megakaszthatja. 

E  forgatókönyv  szerint  lehetséges,  hogy  Emmanuel  Macronnak  sikerül  a  centrumban 

stabilizálnia  a  hatalmát  és  a  mozgalmát,  de  az  ellenzéke nem a  neki  kedvező radikális  jobboldali 

Nemzeti Front lesz, hanem a – történeti okokból – sokkal elfogadottabb, „szalonképesebb” radikális 

baloldal, vagyis a Mélenchon-féle Lázadó Franciaország. Jól látszik, hogy Mélenchon pártja Le Penhez 

hasonlóan  globalizáció-  és  unióellenes  pozíciót  foglal  el,  s  mint  ilyen  igyekszik  szólni  azokhoz a 

szavazókhoz,  akik  az  törésvonal  „lokális”  oldalán  helyezkednek el.  A radikális  baloldal  középtávú 

esélyei ugyanakkor kérdésesek abból a szempontból, hogy liberális emberi jogi politikájuk, rendkívül 

nagylelkű bevándorláspolitikájuk, a radikális iszlámhoz, illetve az új judeofóbiához319 való ambivalens 

viszonyuk  miatt  nem  biztos,  hogy  teljes  egészében  le  tudják  fedni  azokat  a  kulturális  választói 

igényeket, amelyeket a Nemzeti Front nacionalista és identitáspolitikai jellege ki tud szolgálni. 

Utóbbi baloldali probléma mellett érvel például (az évtizedek során balról kissé jobbra tolódó) 

David Goodhart  elemző-újságíró-publicista,  aki esszékötetében320 – a Brexit  kapcsán – azt mondja, 

hogy az új törésvonal nem egyszerűen a globalitás és a lokalitás határán mozog, hanem azok között a 

csoportok  között  található,  akik  képesek  „Bárhol”  élni,  és  azok  között,  akik  a  „Valahol”  keretben 

gondolkodnak.  Utóbbi  elsősorban  azt  jelenti,  hogy  a  saját  közösségüket,  országukat  kezelik 

prioritásként az integrációval és a globalizációval szemben, illetve úgy vélik, hogy az államnak a saját 

állampolgárait kell előnyben részesítenie321. Goodhart úgy véli továbbá, hogy a „Valahol” identitású 

emberek  gazdasági  és  kulturális igényeinek  elhanyagolása  okozza  az  európai  szociáldemokrácia 

válságát,  illetve  hogy  ezeknek  a  választóknak  az  igényeit  megértőbben  kellene  kezelnie,  esetleg 

részben ki is kellene szolgálnia azoknak a politikai eliteknek, akik szociológiai és társadalmi okokból is 

közelebb állnak a „Bárhol” értékekhez. Az elemzés egyik konklúziója, hogy ha ez nem történik meg, ha 

319 TAGUIEFF, Pierre-André, La nouvelle judéophobie, Mille et une nuits, 2002. 
320 GOODHART, David, The road to Somewhere. The Populist Revolt and the Future of Politics, Hurst & Co., London, 

2017.
321 Jól látszik, hogy új jelenségről van szó, s a különböző elemzők, szociológusok, politikusok stb. más-más néven, más-

más megközelítésből igyekeznek megragadni ugyanazt a jelenséget, ám a jelenségnek sem kialakult definíciója, sem 
kialakult értelmezése nincsen egyelőre.
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a politikai elitek valamilyen mértékben, valamilyen módon nem követik a transzatlanti politika jobbra 

tolódását, az antiliberális szavazók igényeit is, akkor sorra várhatók az olyan politikai kataklizmák és 

meglepetések, mint amilyen a Brexit volt322. (A szerző szerint ide sorolható Donald J. Trump amerikai 

elnökké választása is. Emlékeztetőül, korábban láttuk, hogy a kulturális kérdések jelentős súllyal esnek 

latba mind a Brexit-szavazás eredményében, mind pedig Donald Trump elnökké választásában. A vita 

(hogy  tudniillik  a  jobboldali  kulturális  elvárásokhoz  alkalmazkodni  kell-e  tudnia  valamilyen 

mértékben) e sorok írásakor is zajlik a baloldalon323.)

A vidéki,  a  globális  gazdaságba  becsatlakozni  képtelen,  annak  előnyeiből  nem  részesülő 

Franciaország gazdasági problémáiról és kulturális félelmeiről ír a földrajztudós Christophe Guilluy is, 

akinek a „perfiériás Franciaország” tézise324 egyre nagyobb elismertségnek és népszerűségnek örvend 

nemzetközi  szinten  is.  A „perifériás  Franciaország”  és  a  globális  gazdaságba  és  annak  előnyeibe 

becsatlakozó  nagyvárosok  szembeállításában  nem  nehéz  felismerni  a  „Bárhol”  és  a  „Valahol” 

szembeállítását. Jérôme Fourquet közvéleménykutató pedig egyenesen  Az új törésvonal (Le nouveau 

clivage) címmel elemezte a nyugati világ, és különösen Franciaország politikai életét. Úgy vélekedett, 

hogy 2017-re Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban, Ausztriában is a nyitott / zárt törésvonal 

jelent meg, azaz a globalizáció nyertesei és vesztesei, mobilak és kevésbé mobilak bomlottak politikai 

táborokra. Ez Fourquet szerint azt jelentette egyben, hogy a franciaországi politikai kínálat 2017-ben 

először egyezett meg a politikai kereslettel az új, alakuló törésvonal fényében325.

Már  csak  a  goodharti,  fourquet-i  szóhasználatból  és  a  korábbiakból  is  jól  látszik,  hogy  új 

jelenségről van szó, s a különböző elemzők, szociológusok, politikusok stb. más-más néven, más-más 

megközelítésből  igyekeznek  megragadni  ugyanazt  a  jelenséget,  ám  a  jelenségnek  sem  kialakult 

definíciója,  sem  kialakult  értelmezése  nincsen  egyelőre.  Az  új  törésvonal  mozgó  célpont  az 

elemzőknek: alakul, de még (?) nem vette át teljesen a hagyományos jobb-bal verseny helyét, hiszen 

nem tudjuk, hogy lesznek-e időleges visszarendeződések, az új logika szerint szerveződő szereplők 

ezekben a pillanatokban véglegesen tudják-e stabilizálni a helyzetüket. Érdemes továbbá megjegyezni, 

hogy az identitáspolitika kérdésének a várható erősödését – az Egyesült Államok és a nemzetközi rend 

viszonylatában  –  olyan  vitatott,  de  mégis  alapvető  fontosságúnak  elfogadott  –  szerzők  is 

prognosztizálták,  mint  Samuel   P.  Huntington  a  Kik  vagyunk  mi?  Az  amerikai  nemzeti  identitás  

322 GOODHART, op. cit., Kindle loc. 307.  
323 Vö. ZAKARIA, Fareed, „Trump owns the bloody crossroads of American politics”, The Washington Post, 2018. 

október 25., https://www.washingtonpost.com/opinions/trump-owns-the-bloody-crossroads-of-american-politics/
2018/10/25/f3eba9c8-d886-11e8-a10f-b51546b10756_story.html. 

324 GUILLUY, Christophe, La France périphérique : Comment on a sacrifié les classes populaires, Flammarion, 2015. 
325 FOURQUET, Jérôme, Le nouveau clivage, Les Éditions du Cerf, Paris, 2018, Kindle loc. 52-151.
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dilemmái326,  illetve  A civilizációk  összecsapása  és  a  világrend  átalakulása327 című  munkáiban.  A 

kortárs  folyamatok,  a  nemzetállami  és  kulturális  identitások újraéledésére  utaló  jelenségek jócskán 

biztosítanak érveket azoknak, akik egyetértenek Huntington értelmezésével. Egy biztos: az 1990 után 

szárba szökött globális humanista-liberális illúziók (vö. „a történelem vége”) átmeneti kora lejárt. A 

„történelem  vége”  elmaradt,  ahogy  a  kanti  örök  béke  is  várat  magára,  s  az  emberi  társadalmak, 

csoportok,  közösségek,  identitások  és  egyének  továbbra  is  küzdenek  egymással  ilyen-olyan 

eszközökkel az elérhető erőforrásokért,  az elismerésért,  a hatalomért.  Vagyis a  politika továbbra is 

konfliktusos  maradt.  A XXI.  század eleje  inkább schmitt-i  és  mouffe-i  világ,  mintsem kanti  vagy 

fukuyamai  világ.  Kérdés,  hogy  a  XXI.  századi  demokratikus  politika  ezt  a  küzdelmet,  ezeket  a 

választói igényeket hogyan, milyen formában képes inputként becsatornázni, s azután milyen outputtal 

szolgál – ugyanezen választók számára. 

A francia politikai elit előtt is hasonló dilemma áll, természetesen. Emmanuel Macron válasza 

eleddig követi a goodharti tanácsot, tudniillik bizonyos szimbolikus kérdésekben tudatosan figyelembe 

veszi a „Valahol” értékeket vallók igényeit (kiküldött munkavállalók, szociális dömping, szegényebb 

tagállamok  lekapcsolásának  szándéka  a  mag-Európáról,  szigorú  bevándorláspolitika  a  menedékjog 

tiszteletben  tartása  mellett).  Emellett  persze  olyan  liberális  ihletettségű  reformokat  is  végrehajt, 

amelyek ezen választók körében népszerűtlenek, de amelyek – Macron meggyőződése szerint – hosszú 

távon jók lesznek az országnak, s így e választók gazdasági lehetőségeinek is. Macron politikájának 

valódi természetese lassan rajzolódik ki, s nem is teljesen lineáris módon. Nem véletlen, hogy a magyar 

jobboldali,  kormánypárti  Magyar Idők,  amely Macron megválasztásakor a legkisebb szimpátiát sem 

érzett a liberális-globalistának definiált politikus iránt, „Macron szokatlan nacionalizmusáról” és arról 

írt 2018 elején, hogy az elnök „nem váltotta be a liberálisok reményeit”, illetve hogy Macron patrióta 

progresszív liberalizmusa ideológiailag „akár konzervatívnak is tekinthető”328. Igaz, miután az európai 

parlamenti  választási  kampány  elindult,  a  hangsúly  megváltozott,  de  ez  a  hangsúlyváltozás  azzal 

magyarázható, hogy a magyar jobboldal és személyesen Orbán Viktor jelentős szerepet tölt be Macron 

európai parlamenti választási stratégiájában és fordítva329.  (Majd miután a hangsúly megváltozott,  a 

326 HUNTINGTON, Samuel P., Kik vagyunk mi? Az amerikai nemzeti identitás dilemmái, Európa Könyvkiadó, 2015. 
327 HUNTINGTON, Samuel P., A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása, Európa Könyvkiadó, Budapest, 

1998.
328 SITKEI, Levente, „Macron szokatlan nacionalizmusa”, Magyar Idők, 2018. február 15., https://magyaridok.hu/kulfold/

macron-szokatlan-nacionalizmusa-2799696/.
329 E stratégia igyekszik európai szintre emelni azt a politikai logikát, amelyet Macron Franciaországban sikerrel tudott 

alkalmazni. A cél tehát egy olyan centrista tömb létrehozása Európában, amely a szocialisták (PES) jobbszárnyát és a 
Néppárt (EPP) balszárnyát is meg tudja szólítani, esetleg el is tudja csatolni. Ebben az európai struktúrában Marine Le 
Pen, vagyis az antiglobalista-szuverenista ellenségkép szerepét Orbán Viktor és a Fidesz tölti be. Vagyis nem 
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sárga mellényes mozgalom azt is megváltoztatta, de ez már nem témája a dolgozatnak.)

A fenti dilemmák miatt kérdéses, hogy a lokális (nem mobil, zárt stb.) igényű embereknek az 

igényeit milyen szimbólumok mentén tudja kiszolgálni a „Macron fő ellenzéke” címre pályázó francia 

radikális baloldal, hiszen jelenlegi politikájában az Egyesült Nemzetek Szervezete – vagyis egy még 

távolabbi, még megfoghatatlanabb szervezet – az egyetlen olyan nemzetközi testület, amelyet elfogad, 

sőt, amelyet minden más integráció elébe helyezne330. Ez nem éppen az az üzenet, amely a lokális 

igényű,  a  magukat  a  globalizáció  veszteseinek  tekintő  embereknek  megfelel,  ahogy  a  nagylelkű 

bevándorláspolitika sem az (egyébként a radikális baloldali  Lázadó Franciaország 2017-es szavazói 

elsősorban  baloldaliak,  fiatalok  –  és  munkanélküliek331,  vagyis  egy  feltehetően  nagyon  vegyes 

igényekkel fellépő szavazóbázis).

Ami az eddig kevéssé említett francia szocialistákat-szociáldemokratákat illeti, az ő esetükben 

is kérdéses, hogy mit tudnak kezdeni a vallásos, etnikai, nemzeti és egyéb identitáspolitikákkal, melyek 

eddig nem voltak politikájuk részei, illetve amelyeket sokszor közösségelvű és/vagy rasszista stb., tehát 

mindenképpen  elfogadhatatlan  nézeteknek  tartottak.  Ráadásul  a  francia  republikanizmusnak 

hagyománya, része az egyénen túli közösségek figyelmen kívül hagyása, egyfajta individualizmus. Jól 

látszik,  hogy a  globális  /  lokális  probléma,  a  transzatlanti  politikai  érezhető  jobbra  tolódása  olyan 

politikai  tabukat  dönget,  amelyeknek  az  átértelmezése,  vagy  akár  egyszerű  értelmezése  is  komoly 

ideológiai kihívást jelenthet mind a radikális, mind pedig a mérsékelt baloldalnak a közeljövőben – 

Franciaországban is. 

egyszerűen érzelmi ideológiai üzenetekről van szó, amikor 2018 őszén a francia és a magyar kormányzat “üzenget 
egymásnak”, hanem olyan választási stratégiáról, amely vélhetően mindkét félnek kedvez. Úgy hírlik, hogy Orbán és 
Macron erről a kérdésről beszélt is egymással, igaz, beszélgetés nélkül is egyértelmű, hogy olyan érdekegyezés van 
közöttük, mint amilyen francai viszonylatban Le Pen és Macron között. Ez a kampánystratégia egyben az európai 
politika politizálását, vagyis konfliktusossá tételét is jelenti Macron és Orbán részéről. Ehhez lásd az alábbi tudosítást: 
FOSTER, Peter és James CRISP, „Hungary's Orban issued personal challenge to Macron telling him it was 'populist 
versus European'”, The Telegraph, 2018. szeptember 16., https://www.telegraph.co.uk/news/2018/09/16/hungarys-
orban-issued-personal-challenge-macron-telling-populist/. 

330 Mélenchon és pártja 2017-ben is emellett a tétel mellett kampányolt: 
https://twitter.com/JLMelenchon/status/850416349662908416. 

331 IPSOS, 1er tour présidentielle 2017 : sociologie de l'électorat, https://www.ipsos.com/fr-fr/1er-tour-presidentielle-
2017-sociologie-de-lelectorat. 
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VII. ORBÁN VIKTOR ÉS DE GAULLE POLITIKAI STÍLUSA 

(ESETTANULMÁNY)

VII. 1. Miért nehéz az összehasonlítás?

Amikor egy államot vagy egy politikust De Gaulle-hoz és államához hasonlítanak, értenünk kell ezen 

szituatív  összehasonlítás  módszertani  és  kronológiai  nehézségeit.  Ahogy  a  gaulle-izmus  és  az 

illiberalizmus viszonyáról szóló fejezetben láthattuk, a pillanatkép-felvétel, az adott pillanat elemzése 

nem feltétlenül mutatja a folyamatok irányáról a teljes képet, ahogy arra a francia Alkotmánytanács 

létrehozásának  jelentősége  kapcsán  rámutattunk.  Az  alábbiakban  következő  vizsgálatunk  során 

diakronikus  politikai  összehasonlítást  végzünk,  ezért  az  összehasonlított  kifejezések  és  jelenségek 

közötti hasonlóságokat és eltéréseket mindig saját kontextusuknak megfelelően kell értelmezni: egy 

1958-ban progresszívnak neveztünk volna, az nagyon is konzervatív lehet napjaink emberének.

Többször  hangsúlyoztuk  már  e  dolgozatban  is,  hogy  a  gaulle-izmusnak  több  értelmezése 

lehetséges, nem mindegy tehát, hogy a De Gaulle-ra hivatkozók mely értelmezést és milyen keretben 

teszik magukévá (el lehet képzelni egy olyan hivatkozást, amely erős, autoriter, fegyverkező államot 

képzel el egy egyszemélyi vezetővel és korlátozott hatalommegosztással, nehezített választási pályával; 

el lehet képzelni egy olyan szuverenizmust, mely kritizálja az európai integráció föderális tendenciáit, 

de nem veti el a kormányközi jellegű nemzetközi együttműködést és elismeri a többpárti demokrácia 

értékeit;  és el  lehet képzelni,  mint láttuk,  egyszerűen egy olyan patriotizmust is,  amely alapvetően 

pragmatikus és mérsékelt, és akkor még csak a lehetséges értelmezések és hivatkozási módok egy kis 

részét soroltuk fel). Az e dolgozatban elfogadott gaulle-izmus definícióhoz a mérsékelt, együttműködő, 

pragmatikus patriotizmus áll a legközelebb. Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy utóbbi definíció nem mond 

semmit  arról,  hogy  az  erőforrások  belső  elosztását  hogyan  kell  megoldania  az  államnak  (hogy 

praktikusan jobb-  vagy baloldali  gazdaságpolitikát  kell  folytatnia),  mindössze  annyit  állít,  hogy az 

államnak  aktív  és  kifelé  egységes  szereplőnek  kell  lennie,  és  a  gazdaságpolitikának  meg  kell 

akadályoznia a társadalmi rétegek széthúzását, a társadalom szétesését, ha úgy tetszik, az osztályharcot. 

(Emlékeztetünk továbbá arra a megállapításra, hogy a gaulle-izmus is „thin-centered” ideológia.)

A gaulle-izmus és személyesen De Gaulle tehát így vagy úgy, de ma is nemzetközi hivatkozási 

alap. Az ún. „illiberális demokráciák”, hibrid rezsimek iránti érdeklődés miatt gyakran összehasonlítási 
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alap is. Ki nyíltan hivatkozik rá, ki követi, ki hangosabban, ki halkabban teszi. A következő fejezetben 

egy  nyílt  „hivatkozást”  vizsgálunk  részletesen:  Orbán  Viktor  magyar  miniszterelnök  De  Gaulle 

tábornokra irányuló hivatkozásait, és mindazt, ami ebből az összehasonlítás számára következik.

VII. 2. De Gaulle: egy francia minta Magyarországon?

A rendszerváltást követően Magyarországon ritkán tekintettek Franciaországra követendő példaként. A 

minta inkább Németország volt, mind alkotmányos, mind egyéb szempontból. Ennek persze gazdasági 

és  történelmi  okai  is  voltak,  s  a  jelenség közismert.  A kilencvenes  évek elején  a  francia  cégek is 

megjelentek  a  magyar  piacon,  s  a  2000-es  évek  elején  az  uniós  csatlakozásnak  és  a  frankofón 

miniszterelnök  Medgyessy  Péter  személyének  köszönhetően  mintha  a  kétoldalú  politikai 

kapcsolatokban is megfigyelhető lett volna egy felfutás, amely végül az évtized közepére véget is ért 

(utoljára  például  2007-ben  járt  francia  köztársasági  elnök  hivatalos  látogatáson  Magyarországon, 

Nicolas Sarkozy személyében). A rendszerváltás után a francia-magyar kapcsolatok soha nem érték el a 

német együttműködés mélységét és szintjét sem gazdasági, sem politikai szinten. 

A Franciaország iránti politikai érdeklődés a magyar kormányzat részéről azonban jelen sorok 

írásakor erősebbnek tűnik mint korábban332.  Ennek ellenére a 2010-ben hatalomra került  jobboldali 

kormányzat,  a  Fidesz  holdudvarába  tartozó  politikusok  és  értelmiségiek  már  évek  óta utalgatnak 

Franciaországra és a francia gaulle-izmusra inspiráló példaként. Mi lehet ennek az oka? Elméletben 

jelentheti  egyaránt  azt,  hogy  1)  a  gaulle-izmus  és  De  Gaulle  személye  és  munkássága  követendő 

példaként  szolgálhat  a  magyar  politikusok,  különösen  a  hivatalban  lévő  magyar  miniszterelnök 

számára; vagy azt, hogy 2) ezeket az utalásokat a Fidesz a saját politikai céljai érdekében beépíti a 

narratívájába.  Nyilvánvaló,  annak  eldöntésére  ugyanakkor,  hogy  melyikről  van  szó,  érdemi  belső 

információkkal  kellene  rendelkezni  mind  a  miniszterelnök,  mind  pedig  a  Fidesz  stratégiái 

gondolkodásával kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy ilyen érdemi belső információkkal az elemző-

332 Külön tanulmányt érdemelne, hogy mi az oka annak, hogy az Európai Tanácsban és az Európai Parlamentben is jelentős 
szavazatszámmal bíró, az unió „motorjának” egyik felét adó, illetve európai viszonylatban nagyhatalomnak számító 
Franciaország miért nem foglalt el az elmúlt harminc esztendőben jelentősebb teret a magyar külpolitika horizontján. 
Ugyanakkor a Zoom.hu portál arról számolt be, hogy 2018-ra Párizs vissza-, illetve felkerült a magyar kormányzat 
érdeklődési térképére: „Emellett a kormány a jövőben minden korábbinál pontosabb képet szeretne kapni arról, miként 
vélekednek döntéseiről Brüsszelben, Berlinben, Párizsban, és mind jobban tisztában akar lenni azzal, hogy az Európai 
Unió meghatározó, véleményformáló politikusai a színfalak mögött hogyan terveznek reagálni a magyar kormány 
lépéseire, törekvéseire (...)”. FEKETE Gy., Attila, „Magáncégek érdekeit is kiszolgálja a jövőben a magyar hírszerzés”, 
Zoom.hu, 2018. május 14., https://zoom.hu/hir/2018/05/14/magancegek-erdekeit-is-kiszolgalja-a-jovoben-a-magyar-
hirszerzes/. 
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kutató nem rendelkezik, úgy érdemes feltenni a kérdést: mennyi, milyen szintű az egyezés, illetve a 

hasonlóság a retorikában és az aktív cselekvésben?

A francia és a gaulle-ista hasonlat 2010 utáni alkalmazása látványos. Orbán Viktor a 2010-es 

kormányalakításakor  a  magyar  helyzetet  és  az  1958-as  Franciaország  helyzetét  hasonlította  össze. 

Mindkét  ország  vezetési  válság  időszakát  élte  e  pillanatokban333.  2012  elején  Orbán  Viktor 

példaképeként  hivatkozott  De  Gaulle-ra,  sőt  a  tábornok  szívéhez  oly  közel  álló  nemzeti  nagyság 

gondolatát  is  körüljárta334.  Ugyanezen  év  októberében  –  bár  francia  eset  megemlítése  nélkül  –  a 

vezetésről szóló elképzeléseit boncolgatva a miniszterelnök utalt arra, hogy esetleg egy elnöki rendszer 

talán  jobban  képes  lehet  megbirkózni  nehéz  reformokkal  és  döntésekkel,  mint  egy  parlamentáris 

rendszer335. 

Orbán Viktor nem az egyetlen a magyar kormány tagjai közül, aki utalásokat tett De Gaulle-ra 

és  a  francia  esetre:  2012  augusztusában,  Navracsics  Tibor  akkori  miniszterelnök-helyettes  szintén 

hangsúlyozta  a  magyar  helyzet  és  a  1950-es  évek  Franciaországa  közötti  hasonlóságokat;  közös 

jellemzőjük, érvelt, egy új politikai rendszer gyors felállítása336. 2012 decemberében, mikor Budapest 

utcáit a kormány oktatásügyi reformja ellen tüntető diák özönlötték el, komoly viták folytak a sajtóban 

és  blogoszférában  a  2012-es  magyarországi  és  az  1968-as  franciaországi  helyzet  vélt  párhuzamai 

kapcsán337.  Végül, de nem utolsó sorban, a De Gaulle és Orbán személye és munkássága között vélt, 

vagy  valós  hasonlóságokról  szóló  cikkek nemzetközi  szinten  is  megjelentek,  például  a  francia  Le 

Monde oldalain338. Aztán a külpolitika  jelentőségét felerősítő migrációs válság kellős közepén Orbán 

Viktor  egyenesen kijelentette,  hogy „kontinensünkön ma mi,  magyarok vagyunk a  földrész  gaulle-

333 VÁRKONYI, Tibor, „A magyar de Gaulle”, Népszava.hu, 2010. június 1, http://www.nepszava.hu/articles/article.php?
id=304282.

334 GABAY, Balázs & BUCSY, Levente, „Orbán: Ezek a vádak nem méltók Európához”, mno.hu, 2012. január 18., http://
m.mno.hu/belfold/orban-ezek-a-vadak-nem-meltok-europahoz-1044517. 

335 INDEX & MTI, „Orbán: Az elnöki rendszer alkalmasabb a reformokra”, index.hu, 2012. október 10., 
http://index.hu/belfold/2012/10/10/orban_az_elnoki_rendszer_alkalmasabb_a_reformokra/.

336 HVG.HU & MTI, „Navracsics: Sólyom Lászlónak sem lehettek kétségei”, hvg.hu, 2012. augusztus 18, 
http://hvg.hu/itthon/20120818_Navracsics_Solyom_Laszlonak__sem_lehettek.

337 BAYER, Zsolt, „Kultúrkampf”, Magyar Hírlap, 2012. december 18., http://www.magyarhirlap.hu/kulturkampf.; 
JOTUNDER, „Bayer fenyegeti a diákokat”, Örülünk, Vincent?, 2012. december 18, 
http://orulunkvincent.blog.hu/2012/12/18/bayer_fenyegeti_a_diakokat  .  ; FÖLDES, András, „Bayer Zsolt már Orbán 
lemondását jósolja?”, Képviselő Funky, 2012. december 18., 
http://kepviselofunky.blog.hu/2012/12/18/bayer_zsolt_mar_orban_lemondasat_josolja és SOÓS, Eszter Petronella, 
„Hogy is volt az az 1968?”, Francia politika, 2012. december 19., 
http://franciapolitika.blog.hu/2012/12/19/94_hogy_is_volt_az_az  .  .

338 RIOLS, Yves-Michel, „La posture gaullienne de Viktor Orban”, Le Monde, 2013. április 12., 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/04/12/la-posture-gaullienne-de-viktor-orban_3159069_3214.html és Le 
Monde, „Viktor Orban, l'imposture gaullienne?”, Le Monde, 2013. április 25., 
http://mediateur.blog.lemonde.fr/2013/04/25/viktor-orban-limposture-gaullienne/. 
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istái”, itt nyilván a nemzeti szuverenitás és a kormányköziség eszméjére gondolva, és annak fényében 

értelmezve a gaulle-izmust. 

A fentiekre tekintettel azt állítjuk, hogy a gaulle-izmus valóban életképes analógia Orbán Viktor 

politikájának, annak természetének a jobb megértéséhez. Nem azért, mert az utóbbi az előbbi magyar 

változata, hanem azért, mert az egymás közötti hasonlóságok és különbségek az „orbánizmus” jobb 

megértését szolgálhatják339.

Már első pillantásra szembetűnő hasonlóságok fedezhetőek fel a két politikai mozgalom között: 

felemelkedésük  egy  politikai  krízis  idején,  az  elődök  politikai  gyengesége,  a  vezető  személyes 

karizmája,  a nemzet és a szuverenitás megőrzésének kiemelt fontossága, az európai együttműködés 

szuverenista felfogása, hajlam a diszkrecionális végrehajtó hatalom igénybevételére, a tekintélyelvűség 

vádjai.  Ezek  a  hasonlóságok  elégséges  okot  szolgáltatnak  egy  alaposabb  összehasonlító  elemzés 

elvégzésére.  Ehhez  először  meghatározzuk  röviden,  mi  gaulle-izmus  a  későbbi  összehasonlítás 

céljából,  majd  tisztázzuk,  mit  takar  a  2010 utáni  fejlemények tükrében tükrében az  „orbánizmus". 

Ezután összehasonlítom az orbánizmus és a gaulle-izmus gyakorlatát, illetve De Gaulle Franciaországát 

és a 2010 utáni orbáni Magyarországot bizonyos szempontok alapján. Végül megvizsgáljuk az analógia 

megalapozottságát és korlátait.

Ahogy e dolgozatban korábban, történészek340 is rámutattak, hogy a gaulle-izmus egy igazán 

dinamikus mozgalom, egy olyan ideológia, ami „könnyedén igazodik bármilyen gyakorlathoz”341. A 

tábornok politikai kérdésekben roppant mód pragmatikusnak mutatkozott. Példának okáért, de Gaulle-

ra gyakran tekintettek Amerika-ellenes és Nagy-Britannia-ellenes politikusként. Bár de Gaulle elnök a 

háború  után  az  amerikai  befolyás  visszaszorítására  törekedett,  De  Gaulle  tábornok  határozottan  a 

Szövetségesek oldalán állt a háború alatt, 1940-ben még egy francia-brit unió esélyét létrehozását is 

fontolóra  vette,  hogy  képes  legyen  folytatni  a  háborút  a  harmadik  birodalom  ellen342.Ugyanez 

vonatkozik  állítólagosan Európa-ellenes  politikájára  (gondoljunk csak  az  „üres  székek”  válságára): 

ebben az esetben is az igazság az, hogy az Európai Közösség kétségtelenül fejlődött, sőt megszilárdult 

az elnöksége alatt. E diszkrepanciák egyes történészeket arra sarkallnak, hogy azt mondják: De Gaulle 

politikái a történelmi pillanat termékei.

René  Rémond  többször  idézett  klasszikus  művében,  a  „Les  droites  en  France” című 

339 A magyar politikatudományban hasonló összehasonlítást végzett például KÖRÖSÉNYI, András és PATKÓS, Veronika, 
„Liberális és illiberális populizmus. Berlusconi és Orbán poilitikai vezetése”, Politikatudományi Szemle, 2015/2., pp. 
29-54., http://www.poltudszemle.hu/szamok/2015_2szam/korpat.pdf. 

340 Például: BERSTEIN, op. cit.
341 BERSTEIN, op. cit., p. 7.
342 Lásd: DE GAULLE, Charles, Háborús emlékiratok és LACOUTURE, Jean, op. cit.
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munkájában a gaulle-izmus a francia jobboldali hagyomány egy olyan gondolatkörét takarja, amely 

olyan doktrínákból, stílusokból és mozgalmakból eredeztethető mint a bonapartizmus. A bonapartizmus 

és  a  gaulle-izmus  közötti  hasonlóságokról  szólva:  a  bonapartizmus  szerint  a  pártok  megosztják  a 

nemzetet,  ahelyett,  hogy  egységesítenék,  ebből  fakadóan  a  párpolitika  meghaladása  az  egyik 

alapgondolata343. A bonapartizmus is tekintélyelvű és antiparlamentáris, az emberekkel való közvetlen 

kapcsolat megteremtésére törekszik a pártok megkerülésével344, ami kétségtelenül igaz a gaulle-izmus 

esetében is. Rémond azonban hangsúlyozza, hogy a száz százalékos azonosítás nem lehetséges.

Másrészt viszont a tekintélyelvű vagy antiparlamentáris  hajlamok nem kizárólagosan csak a 

bonapartista-gaulle-ista hagyományra jellemzőek: az antiparlamentáris érzelmek a francia értelmiség és 

politikusok körében is gyakoriak, különösen a két világháború közti időszakban345, amikor nem csak a 

jobboldali orléanisták, mint André Tardieu, hanem a baloldali politikusok is, mint Léon Blum erősebb 

végrehajtó  hatalomért  álltak  ki346.  Ennélfogva  a  gaulle-izmus  felélesztett  olyan  régebbi  politikai 

hagyományokat,  amelyek  nem  képezték  eredendő  részét  a  parlamentközpontú  republikánus 

kultúrának347, azonban antiparlamentarizmusa és az erős végrehajtó hatalom megteremtésére irányuló 

törekvése  még  nem tekinthető  differentia  specificának.  Nem meglepő  tehát,  hogy  vannak,  akik  a 

gaulle-izmust  De  Gaulle  saját  szavaival  próbálják  definiálni,  mint  „egy  bizonyos  elképzelést 

Franciaországról”,  a  francia  grandeur eszményét,  vagy  mint  a  politikai  hatalom  különleges 

megközelítését, azaz a választókkal közvetlen kapcsolatban álló elnök által vezetett erős végrehajtó 

hatalmat.  Mások  a  gaulle-izmust  Franciaország  felsőbb  érdekeivel  azonosítottak,  vagy  olyan 

értékrendként fogták fel, ami külpolitikára és a francia nemzet nemzetközi státuszára összpontosít348. 

Serge Berstein, aki átfogó tanulmányt írt a gaulle-izmus történetéről, szintén különböző korszakokat 

különböztetett meg: háborús gaulle-izmus, az RPF-korszak gaulle-izmusa, hatalom lévő gaulle-izmus, 

új-gaulle-izmus  stb.  A gaulle-izmus  korszakainak,  generációinak  elemzése  elősegíti  a  pragmatikus 

voltának és változó természetének jobb megértését.

„Változó természete”,  pragmatizmusa azonban nem jelenti  azt,  hogy a gaulle-izmus instabil 

ideológia lenne: a tábornok elképzelései meglehetősen konzisztensek voltak az évtizedek során, és a 

343 RÉMOND, op. cit., p. 107.
344 Ibid. p. 110.
345  A francia értelmiségről és korabeli politikai elképzeléseikről lásd: JUDT, Tony, Befejezetlen múlt. A francia értelmiség 

1944-1956. Budapest, XX. Századi Intézet, 2008.
346 JUDT,  op.  cit.;  RÉMOND,  op.  cit.,  p.  192.;  and  BOROS,  Zsuzsanna,  Rendszerváltozások  Franciaországban, 

L'Harmattan, Budapest, 2011.
347 FURET, François & OZOUF, Mona (1993), „Préface”, Le siècle de l'avènement républicain, Gallimard, Laterza, pp. 7-

22.
348 A lehetséges meghatározásokért lásd: PETITFILS, op. cit.
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rugalmasság soha nem a politikai haszonszerzést, hanem a haza üdvét, nagyságát tartotta szem előtt. De 

Gaulle  letisztult  értékrenddel  és  eszmerendszerrel  vágott  neki  politikai  pályafutásának:  karrierje 

szimbolikus  kezdetének  pillanatában  1940-ben  már  50  éves  volt.  Főtiszt  volt,  akinek  stratégiai 

gondolkodásának központjában az alkalmazkodóképesség állt. Tudta, hogy egy stratégiai cél elérésének 

érdekében alkalmazott taktika a marge de maneouvre és kéznél lévő eszközök függvényében változhat: 

ez  a  pragmatikus  katonai  gondolkodás,  amelyet  ritkán  hangsúlyoztak,  a  gaulle-izmus  sarokköve, 

magyarázat a „változó természetére". De Gaulle számára a politikai hatalom (és az erős végrehajtó 

hatalom) a stratégiai cél – a francia nagyság – elérésnek puszta eszközeként szolgált. Serge Berstein 

szerint a következő két tényező mindig szerves részét képezi a gaulle-izmusnak: a nagy és független 

Franciaország  eszménye,  amit  erős  végrehajtó  hatalom  biztosít,  egy  kvázi  monarchikus  elnök 

vezetésével349.

VII. 3. Mi is az orbánizmus?

Orbán  Viktor  személyes  befolyása  a  Fideszre  óriási:  ő  a  legfontosabb  tényező,  amely  a  pártot 

összetartja, ő egyszerre a párt legerősebb és ezért egyben leggyengébb láncszeme is. Annak a ténynek 

köszönhetően, hogy ez a szimbiózis széles körben ismert jelenség, a továbbiakban a Fidesz kifejezést 

úgy is használjuk, mint az orbánizmus szinonimáját, és vica versa.350

A Fidesz  történetéről351,  sőt  magáról  Orbán  Viktorról352 számos  mű  szól,  ráadásul  egy-két 

tanulmányt még a Fidesz által vallott-követett értékekről és narratívákról is találhatunk353. De ha valaki 

az  „orbánizmus”  ideológiájának  egészét  szeretné  feltárni,  akkor  komoly  nehézségekkel  kell 

szembenéznie.  Ennek  az  ideológiának  legszembetűnőbb  tulajdonsága  radikális  változása:  a  kortárs 

történetírás kiváló módon bemutatja a Fidesz és Orbán Viktor fejlődését, útját a kezdetektől egészen 

napjainkig, a liberalizmustól a jobboldali populizmusig – a nemzeti liberalizmuson keresztül.354

349 BERSTEIN, op. cit., p. 511.
350  Az „orbánizmus" gyakorlatilag nem létező fogalom a magyar politikában. Mivel még egyetlen átfogó magyar 

politikatudomány kutatási projekt sem vizsgálta a Fidesz és Orbán ideológiáját, az orbánizmus kifejezés az „Orbán-
stílusú politikára" utal, használata kényelmesebb.

351 Lásd például: WÉBER, Attila, A Fidesz-jelenség, Napvilág Kiadó, Budapest, 1996., és OLTAY, Edith,  Fidesz and the 
reinvention of the Hungarian Center-Right, Századvég Kiadó, Budapest, 2012.

352  Lásd: DEBRECZENI, József, Orbán Viktor, Osiris Kiadó, Budapest, 2002.
353 Példák: SZABÓ, Ildikó, „A nemzet fogalmi konstrukciója a Fidesz diskurzusaiban 1998 és 2006 között”, 

Politikatudományi Szemle, 2007/3., pp. 129-159.; SZABÓ, Ildikó, „Rendszerváltás és nemzeti tematika”, 
Politikatudományi Szemle, 2005/2., pp. 89-110.; SZABÓ Márton (ed.), Fideszvalóság. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 
2006.

354 A Fidesz átfogó történetéért lásd: OLTAY, op. cit.
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Fidesz generációs liberális pártként indult a magyar rendszerváltás hajnalán.  A párt  1993 és 

1994  között  kezdett  jobbra  tolódni  a  politika  palettán,  amikor  a  másik  liberális  párt,  a  Szabad 

Demokraták  Szövetsége  (SZDSZ)  elkezdett  együttműködni  a  kommunista  utódpárttal,  a  Magyar 

Szocialista Párttal (MSZP). Ezt a stratégiai lépést még inkább igazolta a jobboldal akkori domináns 

pártjának,  a  korábban  Antall  József  által  vezetett  MDF-nek  (Magyar  Demokrata  Fórum)  1994-es 

összeomlása.  Az  új  Fidesz  felvette  a  Fidesz  –  Magyar  Polgári  Párt  nevet,  üzeneteit  pedig  a 

„polgárokra”  célozva  szabta  át.  Ez  a  nemzeti-liberális  fordulat  2002-ig  tartott,  amikor  az  MSZP-

SZDSZ  koalíció  leváltotta  a  kormányról  a  Fidesz-MDF-FkgP-koalíciót  a  „jóléti  rendszerváltás” 

ígéretével.  Ezt  követően  vett  a  Fidesz  egy  a  korábbinál  jóval  „populistább”  irányt:  a  2006-os 

választások idején elment addig, hogy ígéretet tett az időseknek a 14. havi nyugdíjat bevezetésére is. 

Az Orbán Viktor által vezetett Fidesz története 25 dinamikus év története. Heurisztikai okokból 

azonban  csak  a  2010  utáni  korszakot  nevezzük  „orbánizmusnak”,  amikor  a  Fidesz  diskurzusában 

észrevehető gaulle-ista utalások jelennek meg.  Az analógiánk korlátait a kezdetektől világosan meg 

kell határoznunk: míg a gaulle-izmus konzisztens politikai erőforrás, addig az „orbánizmus” nehezen 

megragadható,  hiszen  nincs  évtizedekre  visszatekintő  történelmi  perspektívánk.  Külpolitikai 

kérdésekben például Orbán Viktor saját bevallása szerint a hazáját védő katona filozófiáját követi355. Ha 

így van, akkor mi a Fidesz politikájának stratégiai célja, hogyan definiáljuk és operacionalizáljuk a 

„magyarok érdekeit”,  amelyek oly  közel  állnak  a  Fidesz-  politikusok szívéhez?  Ellenfelei  gyakran 

ábrázolták de Gaulle-t hamisítatlan machiavellistaként (sőt egyesek még az 1958-es rendszerváltást is 

államcsínyként kezelték), és csak az idő tudott enyhíteni, vagy változtatni ezen a felfogáson. Vajon ez 

lesz-e majd a helyzet a hasonló támadásokat kapó Fidesz esetében is? Nyilvánvaló, hogy az időbeli 

távolság hiánya megnehezíti a dolgunkat.

VII. 4. A nemzeti nagyság és a külpolitika fontossága

A nemzeti  nagyság világosan  kimondott  cél  mind  de  Gaulle,  mind az  Orbán  számára.  De Gaulle 

véleménye  a  kérdésben  jól  ismert:  „Franciaország  nem  lehet  Franciaország  nagyság  nélkül”.  A 

WikiLeaks által kiszivárogtatott diplomáciai táviratokból kiderül, hogy Orbán is hasonlóan vélekedik 

erről: „Ez nem bonyolult – azt mondjuk az embereknek, hogy visszaállítjuk a nemzet nagyságát…”356. A 

355 HVG.HU, „Orbán: „az én filozófiám katonai természetű””, Hvg.hu, 2013. március 30., 
http://hvg.hu/itthon/20130530_Orban_az_en_filozofiam_katonai_termeszetu  .  

356 08BUDAPEST391, https://wikileaks.org/cable/2008/04/08BUDAPEST391.html  .  
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politikai  üzenetek  és  nyilatkozatok  hasonlóak,  még  akkor  is,  ha  Orbán egy viszonylag  korlátozott 

nyilvánosság előtt fejtette ki véleményét, míg De Gaulle nagyon is nyilvánosan tette ugyanezt. De a 

rendelkezésükre álló politikai lehetőségek drámai módon különböznek egymástól. 

A francia grandeur eszméje ugyanis több, mint egy egyszerű nemzeteszme. Célja az emberiség 

egészének befolyásolása, valamint Franciaország meghatározó nemzetközi szerepének biztosítása. A 

felvilágosodás  óta,  Franciaország  a  kulturális  és  politikai  innováció  frontvonalában  volt  a  nyugati 

világban. Franciaország hatalmi törekvése többet jelent, mint egy tiszteletre méltó, független nemzet 

gondolatát.  A XX. században a gaulle-izmus nagy dilemmája abból fakadt, hogy Franciaország úgy 

tűnt,  elveszítette  nagyhatalmi  szerepkör  betöltéséhez  szükséges  eszközeit  –  ezen  eszközök 

visszaszerzése áll tehát minden De Gaulle-erőfeszítés középpontjában357. De Gaulle soha nem fordult, 

vagy szállt  szembe nyíltan  – ideológiailag – a  nyugati  világgal,  még akkor  sem, ha szükségesnek 

tartotta, hogy független kül- és védelmi politikát folytasson, s például ennek keretében kommunista 

államokkal, a Szovjetunióval, Kínával és keleti-európai államokkal is jó kapcsolatot ápoljon.

Orbán Viktor külpolitikájának és külpolitikai eredményeinek a megítélése, mint említettük, a 

történeti távlat hiánya miatt nehézkesebb. A magyar miniszterelnök egyrészt eurokritikus álláspontot 

foglal  el  számos  kérdésben  (gondolva  itt  különösen  bizonyos  intézményes  kérdésekre,  a  migráció 

ügyére és az ahhoz kapcsolódó „Brüsszel”-narratívára), de ilyen eurokritikus álláspontoktól a tábornok 

sem riadt  vissza,  amikor  úgy ítélte  meg,  hogy Franciaország  érdeke  ezt  kívánja.  Másrészt  Orbánt 

ellenfelei gyakran támadják azzal, hogy EU-ellenes, esetleg „kivezetné Magyarországot az unióból”, 

noha  erre  nem  mutat  gyakorlati  orbáni  tett.  Harmadrészt,  és  ez  az  elem  hiányzott  a  tábornok 

politikájából, Orbán visszatérően azzal érvel, hogy a nyugati világ hanyatlik (ez egy gyakran előforduló 

konzervatív motívum Oswald Spengler  A nyuat alkonya c. művének megjelenése óta). Orbán szerint 

már  „nemcsak  nyugati,  hanem  keleti  szelek  is”  fújnak,  amelyekhez  szintén  igazodni  szükséges. 

Érvelése  felelevenít  egy  régi  magyar  vitát  és  metaforát,  hogy  tudniillik  Magyarország  egy 

„kompország”,  amely  a Nyugat  és  a  Kelet  között  lebeg.  de  soha  nem  horgonyozik  le  sehol.358 

Magyarország külpolitikai irányultságát illetően Orbán tehát nemcsak az ország gazdasági és politikai 

érdekeit, hanem egy értékrendet is szem előtt tarthat, már ha hihetünk a nyilatkozatainak. 2014-es sokat 

bírált tusnádfürdői beszédében, Orbán Viktor nem habozott kritizálni a nyugati liberális értékeket, azt 

állítva, hogy  „az új állam, amit Magyarországon építünk, illiberális állam, nem liberális állam…”, 

357 PETITFILS, op. cit.
358 E metaforával kapcsolatban lásd: CSAPODY, Tamás, „Kompország politikusai:  Koppányok és Szent Istvánok. A 

kompország és a Koppány-politikai metafora  elemzése”, Politikatudományi Szemle, 2006/1. pp. 179-200. and 
különösen p. 187.
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hangoztatva, hogy „ma a slágertéma a gondolkodásban azoknak a rendszereknek a megértése, amelyek  

nem nyugatiak,  nem liberálisok,  nem liberális  demokráciák,  talán még demokráciák sem, és mégis  

sikeressé  tesznek  nemzeteket.  Ma  a  sztárok  a  nemzetközi  elemzésekben  Szingapúr,  Kína,  India,  

Oroszország, Törökország. És azt hiszem, hogy a mi politikai közösségünk évekkel ezelőtt jól érezte  

meg, jól tapintott rá…”359. A különbség döntő fontosságú lehet, bár a fenti szöveg alapján kérdéses, 

hogy Orbán milyen arányban értékrendi, gazdasági és geopolitikai okokból tekint nagy figyelemmel 

ezekre az országokra. De Gaulle, bár keményen bírálta a francia politikát a harmadik és a negyedik 

köztársaság alatt, retorikailag soha nem adta fel a korszak nyugati eszményeit, és soha nem tekintett a 

külföldre, még kevésbé a Keletre követendő politikai-gazdasági modellként (az adott időszakban az 

egyetlen  életképes  alternatív  modell  a  szovjet  típusú  kommunista  berendezkedés  volt,  amelyet  De 

Gaulle és a transzatlanti gondolkodás az adott korszakban természetesen elutasított, s belpolitikailag is 

károsnak tartott).

Ez a téma tehát elsősorban a magyar történelemmel és a közép-európai identitási problémákkal 

összefüggésben értelmezhető.  A közép-  és  kelet-európai  nemzeteknek  alapvetően  nem a  regionális 

befolyásuk vagy a hatalmuk forgott kockán, hanem puszta létezésük, mint nemzetállam. Ez a kérdés 

Franciaországban így, ebben a formában nem merült fel, s ez döntő különbség a magyar jobboldali 

gondolkodás megértéséhez. A történészek, mint Bibó István360 vagy Szűcs Jenő361 erősen hangsúlyozták 

a  Nyugat-  és  Kelet-Európa közötti  különbségeket  a  nemzetek  nagyságának és  az  állami  ellenálló-

képességük tekintetében, kifejtve, hogy a kelet-európai nemzetek mindig egy egzisztenciális félelemtől 

szenvedtek,  gyakran  antidemokratikus  nacionalizmust  mutatva362.  De  Gaulle  tábornok  éppen 

ellenkezőleg, ahogy azt Serge Berstein is felismerte, megteremtette a demokratikus, republikánus és 

„modern  francia  nacionalizmus”  alapjait363.  Ahogy  Bíró  Béla  kifejtette,  a  közép-  és  kelet-európai 

nacionalizmusokat  nem  kellene  ugyanabból  a  szemszögből  vizsgálni,  mint  a  nyugati 

nacionalizmusokat.  Bírónál,  míg  a  polgári  és  liberális  nacionalizmus  az  uralkodó  csoportok 

narratívájának részét képezi, addig a kulturális nacionalizmus a marginalizált csoportok követeléseként 

jelenik meg. Ez megmagyarázza, miért Franciaország a legjobb példa a korábbira, és Közép-Kelet-

359 ORBÁN, Viktor,  Prime Minister Viktor Orbán’s Speech at the 25th Bálványos Summer Free University and Student  
Camp,  http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/the-prime-minister-s-speeches/prime-minister-viktor-orban-s-
speech-at-the-25th-balvanyos-summer-free-university-and-student-camp.

360 BIBÓ, István, A kelet-európai kisállamok nyomorúsága. Argumentum Kiadó – Bibó István Szellemi Műhely, 2011., p. 
80.

361 SZŰCS Jenő, „Vázlat Európa három történeti régiójáról”,  Helyünk Európában. Nézetek és koncepciók a 20. századi  
Magyarországon (2. kötet), Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1986, pp. 515-568.

362 BIBÓ, István, A kelet-európai kisállamok nyomorúsága, p. 83.
363 BERSTEIN, op. cit., p. 45., pp. 57-63., pp. 293-297. and p. 396.
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Európa miért mutatja elsősorban az az utóbbi jeleit364. Ráadásul a szilárd, rugalmas nyugati nemzetek a 

demokrácia erősítésével foglalatoskodnak, míg Magyarországra ez nem igaz: csak a nemzeti ügy lehet 

a stabilizáló tényező a fennálló magyar politikai rendszerek számára a gyakori válságos időkben365. 

Ráadásul a köztársasági hagyományok még nem képezik a magyar kultúra elválaszthatatlan, szerves 

részét366 úgy, mint Franciaországban367.

Egyesek azzal is vitatkoztak, hogy a külpolitika mind Orbán, mind De Gaulle számára egyaránt 

rendkívül fontos lenne.  Nem szabad az időnket vesztegetnünk arra,  hogy vitassuk, de Gaulle-nál a 

külpolitika kiemelt fontosságát.368 Csizmadia Ervin mutatis mutandis ugyanezt javasolta Orbán Viktor 

és  Fidesz esetében is,  mondván,  az „európai  vízió” a  2010 utáni  Fidesz számára nélkülözhetetlen, 

ugyanis az ellenfeleik nem rendelkeznek ilyen vízióval – ez lehet az egyik fő oka annak, hogy a Fidesz 

és  Orbán  képes  volt  eddig  megőrizni  a  népszerűségét369.  Ez  a  megállapítás  a  2015  utáni  magyar 

politikában  megerősítésre  talált,  hiszen  2015-2018  között  az  orbánizmusban  ennek  megfelelően 

látványosan felerősödött a külpolitika jelentősége, gyakorlatilag a Fidesz politikai üzenetei külpolitikai 

vagy külpolitikához köthető üzenetekre korlátozódtak (integráció, migráció, „Brüsszel” stb.), még a 

belpolitikailag releváns üzeneteket (pl. ún. demográfiai fókuszó kormányzás) is kötötték a migráció 

témájához, iletve következtették abból.

Tehát  mindkét  mozgalom  a  külpolitikát  (valamiféle)  identitásépítési  prioritásnak  tekinti. 

Azonban  nem  használhatnak  azonos  módszereket  egy  ilyen  nemzetközi  politika  eszközeinek 

megszerzésére. Lehet ugyanakkor azzal legitim módon érvelni, hogy a „magyar tulajdonú gazdaság” 

előnyeinek hangsúlyozása – a Fidesz-kormány egyértelműen deklarált célja – a szükséges eszközök 

megszerzésére tett kísérlet. Magyarország azonban katonai szempontból nagymértékben támaszkodik a 

NATO védelmi kapacitására, ami egyértelműen korlátozza a nemzeti szuverenitását, hiszen egyedül 

korlátosak a védelmi kapacitásai (úgy tűnik, ezzel párhuzamosan, hogy a védelmi kapacitások erősítése 

fontos a jelenlegi magyar kormányzat számára, mind a fizikai eszközök megszerzése, mind pedig a 

honvédség létszámának növelése terén370). De Gaulle maga tisztában volt azzal, hogy a nemzetközi 

364 Ehhez: BÍRÓ, Béla, „A nemzet mítoszai”, Politikatudományi Szemle, 2004/1-2., pp. 223-231. 
365 SZABÓ, Ildikó, „Rendszerváltás és nemzeti tematika”, Politikatudományi Szemle, 2005/2., pp. 95-96.
366 Ibidem.
367 HAZAREESINGH, Sudhir: „'Who Belongs to the French Republic, and to Whom does it Belong?'”. European Journal  

of Political Theory, 2004:3, pp. 473-480, http://ept.sagepub.com/content/3/4/473.extract. (p. 475.)
368 Lásd: ARATÓ & KOLLER, op. cit.; GAZDAG, Ferenc, Franciaország története 1945-1995, Zrínyi Kiadó, Budapest, 

1996.; and DE GAULLE, Mémoires d'Espoir, Plon, 1999.
369 CSIZMADIA, Ervin, A tusnádfürdői ív, http://www.meltanyossag.hu/node/2422.
370 E sorok írásakor fegyvervásárlások, a besorozhatóság korhatárának növelése, illetve a létszámnövelés is napirenden 

van.
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befolyás és a francia stílusú nagyság nem lehetséges teljesen független védelmi kapacitás nélkül371. 

Magyarországnak sem az eszközei, sem ambíciói nincsenek meg ahhoz, hogy atomhatalommá váljon, 

és mint egy közép-európai közepes méretű országnak, a mozgástere is erősen korlátozott, ugyanakkor a 

mozgástér-növelő eszköz-beszerzési  és kapacitás-növelési  szándék látható és érzékelhető.  A Nyugat 

válságáról szóló érvelés tehát részben elfedi a térség geopolitikai realitásait, amelyeket bizonyos szintig 

– csak egy bizonyos szintig – lehet tudatos és kapacitásnövelő védelempolitikával ellensúlyozni. Más 

téren a magyar miniszterelnök érvei és értékei, ha mégoly vitatottak is, komoly befolyásra tettek szert 

Európában  2015  óta,  s  ez  a  befolyás  jóval  nagyobb,  mint  amit  egy  Magyarország  méretű  ország 

miniszterelnöke  ex  officio  elvárhatna. Az egyik  ismert,  inkább liberális  véleményvezér  hírportál,  a 

Politico egyenesen úgy értékelte  helyzetet, hogy a 2015-2018 közötti migrációs vitát Orbán Viktor 

megnyerte372, ami jelzi azt, hogy a magyar miniszterelnöknek, De Gaulle-hoz hasonlóan, ugyancsak 

sikerült  a  hazájánál  távolabb  mutató  politikai  befolyást  kialakítania  a  maga  számára.  Szintén  e 

megállapítás helyességét bizonyítja az is, hogy a 2017-ben hivatalba lépett francia köztársasági elnök, 

Emmanuel Macron több alkalommal is Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és Matteo Salvini olasz 

belügyminisztert  nevezte  meg  fő  ellenfelének  a  2019-es  európai  parlamenti  választási  kampány 

kezdetekor, s a két érintett a kihívást örömmel fogadta373. 

A katonai lehetőségek közötti különbség azonban központi érv az orbánizmus és a gaulle-izmus 

közötti egyenlőségjel ellen, noha a hasonlóságok száma és minősége 2010-2018 között egyértelműen 

nőtt (a külpolitika jelentőségének, illetve a védelmi érdeklődés erősödésének köszönhetően a magyar 

kormányzat  esetében).  Magyarország  nagyhatalmi  státuszát  évszázadokkal  ezelőtt  elvesztette,  míg 

Franciaország mindig is nagyhatalmak közé tartozott. Napjainkban is az ENSZ Biztonsági Tanácsának 

állandó tagjaként  Franciaország a nemzetközi politika öt legbefolyásosabb állama közé tartozik, s a 

mindenkori francia elnök ügyességének és diplomáciai képességeinek függvénye, hogy az ország ezzel 

a befolyással milyen mértékben tud ténylegesen élni. Így, bár mindkét mozgalom különösen tekintettel 

van  a  külpolitikára,  kiemelten  kezeli  azt,  és  bizonyos  kézzel  fogható  sikereket  is  elért,  azt  is 

megérthetjük, hogy politikai lehetőségeik az országok adottságainál fogva eltérőek e téren. Egyelőre 

kérdéses továbbá, hogy Orbán Viktor e pillanatbeli személyes sikere milyen mértékben ragasztható át 

371 PETITFILS, op. cit.
372 BARIGAZZI, Jacopo, „Orbán wins the migration argument”, Politico.eu, 2017. szeptember 15., 

https://www.politico.eu/article/viktor-orban-migration-eu-has-won-the-argument/. 
373 Egyes sajtóhírek (pletykák) szerint a kihívást éppen fordítva, Orbán Viktor intézte Emmanuel Macronhoz, s azt Macron 

fogadta örömmel: FOSTER, Peter és James CRISP, „Hungary's Orban issued personal challenge to Macron telling him 
it was 'populist versus European'”, The Telegraph, 2018. szeptember 16., https://www.telegraph.co.uk/news/2018/09/16/
hungarys-orban-issued-personal-challenge-macron-telling-populist/.  
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tartósan  Magyarországra,  a  kövektező  kormányzatok  mozgásterére,  az  ország  következő  években 

elfoglalt nemzetközi pozícióira. Ez történeti perspektívában jelentős kérdés, hiszen De Gaulle nemcsak 

személyes sikereket hagyott maga után, hanem olyan geopolitikailag értékelhető hagyatékot, amelyből 

még a mai Franciaország is táplálkozhat. 

VII. 5. Anti-liberalizmus és "etatizmus"

A szabad piacgazdaság kritikája nyilvánvaló hasonlóság a gaulle-izmus és az orbánizmus között, az 

antikommunizmussal  és  a  társadalmi  egységhez  való  vonzódással  egyetemben.  Például,  a  magyar 

Alaptörvény  XVII.  cikk  (1)  kimondja:  „A  munkavállalók  és  a  munkaadók  -  a  munkahelyek  

biztosítására,  a  nemzetgazdaság  fenntarthatóságára  és  más  közösségi  célokra  is  figyelemmel  -  

együttműködnek egymással.” A háború utáni újjáépítés alatt és elnöksége idején de Gaulle szívéhez is 

közel álló gondolat volt „munkavállalói részvétel”. De meddig tart ez a hasonlóság?

Pierre Rosanvallon szerint az antiliberalizmus lényegi része a francia politikai kultúrának374. A 

jakobinus hagyomány szerint a franciák ragaszkodnak egy olyan állam eszméjéhez, ami demokratikus 

intézményi keretek között a társadalmi és / vagy gazdasági fejlődés mozgatórugója lehet375: még azok a 

politikusok is szívesen használják az állami hatáskörüket és jogkörüket, akiket egyébként liberálisnak 

tartanak (vegyük például Nicolas Sarkozy korábbi francia elnököt, aki Vallomások c. írásában büszkén 

beszél piaci intervencióiról gazdasági minisztersége idején Chirac elnöksége alatt376).

Az antiliberalizmus,  legalábbis  gazdasági  értelemben,  szintén  meghatározó eleme a magyar 

politikai  kultúrának.  A szocializmus  öröksége  tartósnak  mondható,  amikor  az  állam  felé  irányuló 

társadalmi  elvárásokról  van  szó.  A  magyar  állampolgárok  többsége  jobban  kedveli  a  baloldali 

gazdaságpolitikát377, de ugyanakkor az állammal szemben nagyon bizalmatlan. A Fidesz tisztában volt 

ezzel az ambivalenciával, amikor megkezdte saját szociális napirendjét megfogalmazni és beépíteni 

programjába 2002-as vereséget követően378.

Mi a különbség akkor?  Ez egy olyan kérdés, ahol az olvasónak nagyon tisztában kell lennie 
374 ROSANVALLON,  Pierre:  „A  francia  „illiberalizmus”  alapjai  és  problémái”,  ROSANVALLON,  Pierre,  Civil  

társadalom, demokrácia,  politikum. Történelmek és  elméletek.  Válogatott  tanulmányok,  Napvilág  Kiadó,  Budapest, 
2007, pp. 115–124.

375 A franciák (az értelmiség) pozitív attitűdjéről az állam mint jóindulatú szereplő felé, lásd: WATERS, Sarah, „French 
Intellectuals and Globalisation: A War of Worlds”, French Cultural Studies, 2011, 22/4 , pp. 303-320.

376 SARKOZY, Nicolas, Vallomások. Századvég Kiadó, Budapest, 2006.
377 A választói attitűdökről lásd: KÖRÖSÉNYI, András et al., A magyar politikai rendszer, Budapest, Osiris, 2003.
378 SZABÓ, Ildikó, „A nemzet fogalmi konstrukciója a Fidesz diskurzusaiban 1998 és 2006 között”,  Politikatudományi  

Szemle, 2007/3., pp. 129-159. (p. 150.)
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összehasonlításunk diakronikus  természetével.  Orbán és  de  Gaulle  bizonyos értelemben tükrözik  a 

korszakuk elvárásait és értékeit, ugyanakkor a választói elvárásokra, valamint a gazdaság külső-belső 

kényszereire is megpróbálnak választ adni. De Gaulle korszaka az újjáépítésről, a (többnyire) keynes-i 

gazdaság és a nyugati jóléti állam kiépítéséről szólt.  Bár de Gaulle-nak valóban el kellett fogadnia 

bizonyos megszorító intézkedéseket, vagy a liberális politikát, korának gazdasági környezetét  Trente  

Glorieuses-nek nevezték, mely összhangban volt személyes elképzeléseivel és hiedelmeivel egyaránt. 

Másrészről, Orbán Viktor egy súlyos gazdasági válság idején és után tölti be a miniszterelnöki tisztét,  

amikor  a  keynes-i  közgazdaságtan  és  a  jóléti  állam  eszméjét  részben  kiszorította  a  neoliberális 

paradigma.  A globalizáció  és  a  neoliberalizmus  felemelkedése  a  nyolcvanas  években  különleges 

környezetet teremtett az épp a gazdasági és politikai átmenettel küszködő Magyarország számára.

Nemcsak a történelmi környezetet, hanem a vallási-kulturális különbségeket is figyelembe kell 

venni  de  Gaulle  és  Orbán  politikájának  összehasonlítása  során.  Míg  a  gaulle-izmust  a  katolikus 

társadalmi kultúra ihlette, a Fidesz (és maga Orbán is) egy protestáns kultúrából érkezik. Tudjuk, hogy 

ezek a vallási különbségek erős hatással lehetnek a (politikai) szereplők gazdasági víziójára379, ezért 

figyelemre méltóak. De  Gaulle  egy  keresztény  és  szociális  értékeket  valló380 jobboldali  politikus 

maradt,  még  akkor  is,  amikor  1958-ban  elfogadta  a  megszorító  politikát.  De  Gaulle  meghatározó 

szerepét a háború utáni francia jóléti állam megteremtésében kevesen vitatják.

Míg a Fidesz populista, baloldali társadalmi diskurzust alkalmazott ellenzékben, a kormányzati 

gazdaságpolitikája  –  ideológiai  szempontból  –  igen  összetett.  Az  orbánizmus  unortodox 

gazdaságpolitikája  neoliberális  (egykulcsos  SZJA,  a  társadalombiztosítás  szolgáltatásainak 

visszanyesése, szociális felelősség helyi önkormányzatokra való átruházása, megszorítások az oktatási 

rendszerben), populista (a háztartási kiadások adminisztratív csökkentése), illetve az intervencionista 

(a piacok szabályozáson útján történő átalakítása,  államosítások, állami monopóliumok létrehozása) 

elemek egyfajta keveréke. Szigorúan véve, míg a gaulle-izmus a gazdasági növekedés korában sürgette 

a francia jóléti állam megteremtését, addig az orbánizmus, egy gazdasági válságidőszakban a magyar 

jóléti  államot  igyekezett  kissé  visszabontani.  Az persze aktuálpolitikai  vitatéma,  hogy mennyire  és 

kiket érintve, hiszen az ún. „rezsicsökkentés”, bár vitatott, de szociális igényű intézkedés, másrészt a 

Fidesz gazdaságpolitikájában számos olyan jóléti elem található, amely elsősorban a dolgozókat és a 

gyermekes családokat érinti (Gøsta Esping-Andersen immáron klasszikus tipológiáját tekintve ezek a 

379 WEBER,  Max,  The  Protestant  Ethic  and  the  Spirit  of  Capitalism,  Unwin  Hyman,  London-Boston,  1930, 
http://xroads.virginia.edu/~HYPER/weber/toc.html.

380 M. SZEBENI, Géza, „Keresztény-szociális elemek Charles de Gaulle  társadalmi víziójában”, Külügyi Szemle, Summer 
2011, pp. 76-90.
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juttatások nem a szociáldemokrata-skandináv jóléti, hanem inkább a konzervatív-kontinentális modellt 

követik, hiszen a juttatások alapvetően a munkavállaláshoz kötődnek). Ezeknek a prioritásoknak, úgy 

tűnik,  tudatos  ideológiai  okai  vannak. Orbán Viktor és a Fidesz hangsúlyozza,  hogy olyan államot 

képzel  el,  ahol  mindenki  dolgozhat,  aki  akar,  és  aki  dolgozik,  annak  határozottan  jobban  megéri 

dolgozni, mint nem dolgozni381.

 

VII. 6. Antiparlamentarizmus

Úgy  tűnik,  mind  de  Gaulle,  mind  Orbán382 úgy  gondolja,  hogy  rendelkezik  egyfajta  személyes 

legitimitással,  amely  független  a  parlamenti  pártoktól,  ami  akkor  is  érvényes,  amikor  ellenzékben 

vannak,  vagy a (párt)  politikán kívül.  (Figyelembe véve a  háborúban betöltött  szerepét,  de Gaulle 

karizmatikus  vezetőnek  minősül.)  De  –  ellentétben  De  Gaulle-lal  vagy  a  későbbi  gaullista 

mozgalmakkal  –  a  Fidesz  önmagát  (és  Orbán  Viktor  a  Fideszt)  egyértelműen  politikai  pártként 

határozza meg383. Ebben a kontextusban, de ezeken határokon belül, az antiparlamentarizmus és az erős 

vezetés iránti igény egy másik vonás, amely összekapcsolja a Fideszt és a gaulle-izmust. 

Az  1958-as  francia  és  a  2012-es  magyar  alkotmány  politikai  válságokra  adott  intézményi 

válaszok. Orbán Viktor válasza azonban nem olyan koherens, mint de Gaulle-é: explicit módon nem 

növeli a végrehajtó hatalom mozgásterét, mint de Gaulle reformja, leginkább azért, mert az új magyar 

alaptörvény  gyakran  használja  a  kétharmados  többségi  szabályt  (például  a  jövedelemadó 

adómértékének  módosításához  kétharmados  többség  szükséges).  Valójában  a  magyar  politika 

„westminsterizációja”  nem  az  alkotmányos  felülvizsgálat,  hanem  csupán  a  2010-2019  közötti 

kormányzat erős parlamenti támogatottságának közvetett eredménye384. Amikor a kormány elveszti ezt 

szuper-többséget, a Parlament (és főleg az ellenzék) újra visszanyeri befolyását, még az új Alaptörvény 

szerint is. Ráadásul az új magyar választási rendszer is ellentmondásos: a kutatók szerint aránytalanabb 

az előzőnél385, emellett a politikai elemzők szerint a választásokon, akár egy 5-6%-os szavazatelőny is 

kétharmados többséghez vezethet386. Ha ez a helyzet, akkor a magyar politikai rendszer hosszú távú 
381 A 2010 utáni „unortodox gazdaságpolitika” gondolkodásmódját megvilágítja: GYÖRGY, László, Egyensúlyteremtés. A 

gazdaságpolitika missziója, Századvég Kiadó, 2017.
382 SZABÓ, Ildikó, „A nemzet fogalmi konstrukciója a Fidesz diskurzusaiban 1998 és 2006 között”,  Politikatudományi  

Szemle, 2007/3., pp. 129-159. (pp. 136-137.)
383 ORBÁN, Viktor, Fundamentumok, 2009.
384 ONDRÉ, Péter, „Westminsteri kirándulás”, Politikatudományi Szemle, 2012/1, pp. 7-31.
385 KOVÁCS László Imre és STUMPF Péter Bence, „Az arányosságról a 2014-es parlamenti választás után”, Metszetek, 

2014/3. szám, 52-62.o. http://metszetek.unideb.hu/files/201403_04_kovacs_stumpf_0.pdf.
386 TÖRÖK, Gábor, „Aktuális belpolitikai események értékelése”, Info Rádió – Aréna, 2013. május 27., http://inforadio.hu/
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westminsterizációja mégiscsak egyértelmű lehetőség, de a politikai rendszer állandó destabilizálásának 

és újratervezésének eshetősége sem irreális. Igaz, erre a dilemmára érdemi választ akkor és csak akkor 

kaphatunk, ha Magyarországon is bekövetkezik egy Mitterrand-pillanat: egyelőre empirikus tudásunk 

nincsen arról, hogy hogyan működik az új magyar alaptörvény egy kormányváltás után. Mindenesetre a 

„bénulási” kockázat valós (gondolva itt például a költségvetés elfogadására vonatkozó szabályokra), s 

ilyen kockázat felvállalása tökéletesen ellentétes lett volna azzal a stabilizálási és felhatalmazási céllal, 

amit De Gaulle Franciaországban el szeretett volna érni.

Azzal is érvelhetünk, hogy mind De Gaulle, mind Orbán megpróbálta korlátozni a kormány 

tevékenységét ellenőrző független testületek működését.  Azonban az irány eltérő,  még akkor is, ha 

lehet  amellett  érvelni,  hogy  sok  a  pillanatkép-szerű  hasonlóság,  hiszen  –  például  –  a  magyar 

alkotmánybíróság  szabályozása  ellépett  a  német  felfogástól  2010  után,  és  közelített  a  sokkal 

politizáltabb francia felfogás felé. Ugyanakkor 1958-ban a parlamentközpontú francia politikai kultúra 

keretein belül az Alkotmánytanács (alkotmánybíróság) létrehozása a hatalmi ágak szétválasztásának 

megerősítése és kiterjesztés felé tett lépés volt, míg a 2010 utáni Magyarországon az Alkotmánybíróság 

mozgástere éppenhogy csökkent,  hiszen számos korábbi jogkörétől megfosztották (actio popularis,  

költségvetési kérdések).

VII. 7. Karizmatikus vezetés és közvetlen demokrácia

Mind az orbánizmus, mind a gaulle-izmus igyekszik közvetlen kapcsolatot teremteni az emberekkel, 

megkerülve a Parlamentet, az homme providentiel megoldását kínálva. Mind a francia, mind a magyar 

politikai kultúra híve az erős vezetőknek.  Magyarországon a kommunista diktátor, Kádár János még 

mindig a 20. század legnépszerűbb politikai alakja387. Egy 2013-ban Franciaországban végzett felmérés 

szerint, a válaszadók 87 százaléka mondta azt, hogy az országnak szüksége van erős vezetőre a rend 

fenntartása  érdekében388.  Így  az  erős  De  Gaulle  és  az  erős  Orbán  Viktor  imázsa,  aki  közvetlen 

kapcsolatban áll az emberekkel, nem idegen ezektől a politikai kultúráktól.

A különbségek azonban jelentősek. A legfontosabb, hogy az emberekkel való kapcsolattartás 

arena/4725/1/podcasting.
387 Lásd: MEDIÁN,  A 20. század értékelése,  1999. április  29.,  http://www.median.hu/object.75f7c814-dc6e-4309-b2d5-

43c0a8ab2da0.ivy.  és  DeDi  P.,  „Kádár  zsírját  nyögi  a  magyar”,  Index.hu,  2012.  május  25., 
http://index.hu/belfold/2012/05/25/kadar_zsirjat_nyogi_a_magyar/.

388 ATLANTICO.FR, „87% des Français attendent un "vrai chef pour remettre de l’ordre" : y a-t-il une tentation autoritaire  
en  France  ?”,  Atlantico.fr,  2013.  január  30.,  http://www.atlantico.fr/decryptage/t-vraiment-tentation-autoritaire-en-
france-pascal-perrineau-philippe-braud-maxime-tandonnet-622299.html.
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során Orbán elsősorban az ún.  nemzeti  konzultáció eszközével  él,  míg De Gaulle  a politikailag és 

jogilag  is  kötött  népszavazások  és  folyamatos  személyes  jelenlétét  kombinációját  alkalmazta.  Bár 

szándékaik  egyezhetnek,  de  a  következmények  nem.  A referendumok  ellenőrizhető  konzultációk; 

Orbán nemzeti konzultációi legalábbis vitatottak. A referendumok világos jogi státusszal rendelkeznek 

és  jogilag  alátámasztott  következményeik  vannak,  a  konzultációk  értelmezése,  szerepe  gyakran 

változó. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy De Gaulle a referendumokat és általános választásokat 

saját legitimitásának megerősítésére és megújítására használta, azonban amikor elvesztette az 1969-es 

népszavazást,  lemondott.  Magyarországon  a  Fidesz  elsősorban  taktikai  okokból  használta  fel  a 

népszavazás  intézményét  például  2008-ban,  ellenzékben,  hogy átvegye a  politikai  kezdeményezést, 

megakadályozzon bizonyos kormányzati döntéseket. Ugyanakkor 2016-ban meglehetősen gaulle-ista 

módon élt a kormányzati pozícióból indított népszavazás lehetőségével, ami a legitimáció megújítására 

éppúgy szolgált, mint a Fidesz választási felkészülésének főpróbájára. Ugyancsak fontos, új „gaulle-

ista” elem a Fidesz politikájában, hogy a Fidesz tisztviselői a kormány lemondását ígérték389 arra az 

esetre, ha nem a kormányzat által támogatott álláspont győzne a népszavazáson (De Gaulle is általában 

a kimenethez kötötte a személyes politikai sorsát). Ez akkor is fontos, figyelemre méltó fejlemény, ha 

egy  olyan  környezetben  hangzott  el,  amikor  várható  volt,  hogy  a  kormányzati  álláspont 

győzedelmeskedik a szavazáson.

Hagyományosan  a  Fidesz  nem  a  közvetlen  demokrácia  híve.  Természetesen,  a  rousseau-i 

tanoknak  Magyarországon  is  vannak  hívei,  azonban  történetileg  nem  a  Fidesz  berkein  belül390. 

Hagyományosan a Fidesz a parlamenti szuverenitást, a többségi döntéshozatalt, a guvernementalista 

politikafelfogást391 részesíti  előnyben.  (A  kétharmados  többséget  igénylő  konszenzusos 

törvényhozásnak nem híve. Természetesen, ha a Fidesz elveszíti a választást, de megtartja legalább a 

parlamenti  helyek  egyharmadát,  valószínűleg  ragaszkodni  fog  egyfajta  konszenzusos  parlamenti 

döntéshozatalhoz,  s  a  hivatalban lévő kormányt  a  kétharmados többségi  szabályok is  kényszeríteni 

fogják erre.)  Ráadásul az új Alaptörvény az 50%-os érvényességi küszöb visszaállításával egy sikeres 

népszavazási  kezdeményezés  esélyeit  is  radikálisan  csökkentette  (a korábbi  szabályok  szerint  egy 

népszavazás eredményes volt,  ha a szavazásra jogosultak 25%-a a megfogalmazott kérdésre azonos 

választ adott).

389 MEDVEGY, Gábor, „Kósa: Lemond a kormány, ha az igenek kerülnek többségbe a népszavazáson”, 24.hu, 2016. 
szeptember 30., https://24.hu/belfold/2016/09/30/kosa-lemond-a-kormany-ha-az-igenek-kerulnek-tobbsegbe-a-
nepszavazason/.  

390 KÖRÖSÉNYI et al., op. cit., pp. 76-79.
391 Ibid., p. 83.
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VII. 8. Törvényesség és legitimitás

A gaullista és a maurassista ideológiák gyakran hangsúlyozza az pays légal és a pays réel - vagyis a 

formális-jogi  politikai  legitimitás  és  a  karizmatikus-hagyományos  legitimitás  szembenállását392.  De 

Gaulle  esetében  ez  soha  nem  volt  radikális  ellentét393:  amikor  elvesztette  formális  demokratikus 

legitimációját egy olyan népszavazáson, amelyet maga kezdeményezett, lemondott.

A Fidesz is gyakran szembeállítja a törvényességet a legitimitással.  Az egyik illusztris példa a 

párt  diskurzusa  a  2006-os  politikai  válság  idején,  vagy  éppen  az  ezt  követő  későbbi  politikai 

nyilatkozatok  a  „törvénytelen”  Gyurcsány-kormányról394.  2002-ben  Orbán  széles  körben  idézett 

beszédében  kijelentette,  hogy  a  haza  nem  lehet  ellenzékben.  Vannak,  akik  szerint  a  Fidesz 

transzcendens  síkra  emeli  a  történelmi  vízióját395,  a  jó  és  a  rossz  harcaként  értelmezi  a  politikai 

küzdelmeket. Egyes híradások néha megvilágítják e politikai eszkatológia eredetét. Például 2013 végén 

Orbán Viktor  azt  mondta,  hogy ő és pártja  úgy érzi,  szükség van részletes politikai  rendelkezések 

alkotmányba  emelésére  annak  érdekében,  hogy  megakadályozzák,  hogy  egy  jövőbeni  szocialista 

kormány megváltoztathassa azokat,  amikor  hatalomra  kerül396.  Ez  gyakorlatilag  azt  jelenti,  hogy a 

Fidesz hajlandó korlátozni a demokratikus választások hatásait és következményeit annak érdekében, 

hogy politikai eredményeik, illetve a kialakított környezet hosszú távon is fennmaradhassanak, vagy 

legalábbis igen jelentős, kétharmados kormányzati felhatalmazáshoz köti az esetleges változtatásokat 

(ez persze a gaulle-izmusra is igaz volt, s egyébként a liberális demokráciákra is kifejezetten jellemző a 

többségi népakarat bizonyos fokú korlátozása). Egy parlamenti beszédében Orbán hozzátette, hogy az 

1980-as években nem a diktatúra ellen, hanem a kommunisták, azaz a jelenlegi szocialisták elődei ellen 

harcolt397,  ami  valamiféle  fogódzót  adhat  e  gondolkodás  történeti  és  ideológiai  hátterének  a 

392 Vö. Max Weber karizmatikus legitimáció-elméletével: WEBER, Max, Gazdaság és társadalom – A megértő 
szociológia alapvonalai 1. Szociológiai kategóriatan, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1987., pp. 221-225., pp. 248-
260., pp. 271-275. and WEBER, Max, Gazdaság és társadalom – A megértő szociológia alapvonalai 2. A gazdaság, a 
társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái. (Az uralom szociológiája 1.), Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
1996., pp. 47-60, 205-250.

393 PETITFILS, op. cit., p. 51.
394 BBC, „Budapest police deny brutality”, bbc.co.uk, 2006. október 24., http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6080188.stm.
395 DRASKOVICH,  Zita,  „Politikai  transzcendencia.  A Fidesz  valóságértelmezése  a  2002-es  választási  kampánytól  a 

Szövetség megszületésééig", SZABÓ, Márton (ed.), Fideszvalóság,, L'Harmattan, Budapest, 2006, pp. 129-142.
396 ERDELYIP,  „Alkotmányba  foglalja  a  rezsicsökkentést  a  Fidesz”,  444.hu,  2013.  szeptember  20., 

http://444.hu/2013/09/20/alkotmanyba-foglalja-a-rezsicsokkentest-a-fidesz/. 
397 FIDESZ.HU, „Orbán: a szocialisták ne oktassanak minket demokráciáról! + videó”,  fidesz.hu,   2012. november 5., 

http://www.fidesz.hu/hirek/2012-11-05/orban-a-szocialistak-ne-oktassanak-minket-demokraciarol-video/. 
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megértéséhez.

Ráadásul a Fidesz gyakran hivatkozik a Szocialista Pártra (és újabban más ellenzéki pártokra), 

mint egy külföldi érdekeket szolgáló politikai pártra (Moszkva, Brüsszel, Soros-hálózat). De Gaulle 

ugyanezt  gondolta  a  kommunistákról  (a  különbség  csupán az,  hogy a  magyar  szocialisták  és  más 

ellenzékiek,  bár  tekinthetnek  Brüsszelre  referenciaként,  de  az  nem irányítja  őket  –  míg  a  PCF és 

Moszkva  viszonya  valóban  szoros  volt.)  Ellentétben  azzal,  amit  De  Gaulle  1958-ban  tett,  amikor 

korlátozta a kommunista párt győzelmi esélyeit az abszolút többségi választási rendszer bevezetésével, 

nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a Fidesz egyáltalán nem tette lehetetlenné az MSZP (vagy 

más  ellenzéki  párt)  választási  győzelmét,  még  akkor  sem,  ha  az  új  választási  rendszer  az  ország 

legnagyobb pártájnak kedvez, ami jelenleg történetesen a Fidesz.

VII. 9. Az új alkotmányok és legitimitásuk

Mindkét politikus és politikai mozgalom szeretné(te volna) átformálni országát politikai,  intézményi és 

nemzetközi szerepe téren egyaránt. Mindkét politikusnak megvolt erre lehetősége. Például, mindketten 

új alkotmányt adtak országuknak. Egy már bebizonyította, hogy stabil és tartós. A másik esetében ez 

még nem dőlt el.

A de gaulle-i rendszer stabilabb alapokon nyugszik, mint Orbán Viktor új alkotmánya, mivel De 

Gaulle gondoskodott arról, hogy kötelező erejű népszavazás biztosítsa a szöveg kellő legitimációját. Ez 

az  oka  annak,  hogy  sem  François  Mitterrand  vádjai  az  államcsínyről,  sem  az  elnök  közvetlen 

megválasztásáról szóló híres 1962-es népszavazás elleni vádak nem állták meg a helyüket az 1958-as 

alkotmánnyal szemben: egyetlen alkotmányos értelmezés sem bírálhatja felül a választók demokratikus 

akaratát,  ebből  az  okból  kifolyólag  az  Alkotmánytanács  sem  gátolta  meg  az  elnök  közvetlen 

választásáról  szóló döntés hatálybalépését.  Ezzel szemben Orbán Viktor  alkotmányának legitimitási 

alapját kizárólag az elfogadó parlamenti  szavazás adja, amely viszont 2010-es történelmi választási 

győzelem eredménye. Azonban nem érdektelen, alaptalan az az érvelés sem, amely azt állítja, hogy a 

2014-es és 2018-as nagyarányú választási győzelmek ex post facto népi megerősítésnek is tekinthetők. 

Bár  a  törvényesség,  a  parlamenti  legitimitás,  s  az utólagos választói  egyetértés  nem igazán 

vitatható, ez nem akadályozza meg a magyar ellenzéki pártokat abban, hogy az új alkotmányt egypárti 

alkotmányának  titulálják  (tudjuk,  hogy  kétharmados  többség  nélkül  egy  mai  ellenzéki  kormány 

mozgásterét az új alkotmány korlátozná). Ezért Orbán Viktor alkotmánya sokkal sérülékenyebb, mint 
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az ötödik köztársaság alkotmánya. Ha a Fidesz elveszít egy választást, az új kormány, az új többség – 

különösen, ha rendelkezik kétharmaddal – mondhatja azt, hogy az alkotmány legitimitása megszűnt, 

nem tükrözi többé az emberek, a választók akaratát. Természetesen, az új magyar alkotmány csak pár 

éve van hatályban: ismételten, nincs történelmi rálátásunk, nem tudhatjuk, hogy lesz-e egy magyar 

François Mitterrand, aki megbékél majd vele. Amíg ez kiderül, addig azonban úgy tűnik, hogy a gaulle-

ista rendszer és az orbáni rendszer még egy dologban osztozhat: országlásuk alatt elmondhatják, hogy a 

pártrendszer ún. predomináns pártrendszerré vált,  ami azt jelenti,  hogy bár a pártverseny nyitott és 

erőteljes,  egy  párt  képes  volt  legalább  három  egymást  követő  választáson  többséget  és 

kormányalakítási megbízást szerezni.

VII. 10. Történelemszemlélet

Talán a legnagyobb különbség a  gaulle-izmus és az orbánizmus között  a történelemszemléletük.  A 

gaulle-izmus egy rendkívül intellektuális ideológia, mély történelmi perspektívával. Charles de Gaulle, 

életrajzai és saját írásai alapján szerves egészként értelmezte a francai történelmet398. Számára Klodvig, 

XIV. Lajos, az 1789-es forradalom, Robespierre, Napóleon és a harmadik köztársaság egyaránt része 

volt a nemzete történelmének. Egy tisztán royalista érzelmű család gyermekeként De Gaulle úgy hírlik,  

elszomorította  édesanyját  azzal,  hogy  elfogadta  a  köztársasági  politikai  rendszert399.  De  Gaulle 

valójában nem volt  hajlandó részt  venni a „két nemzet”,  azaz a monarchisták és a republikánusok 

közötti vitában. Alkotmánya az 1789-es forradalomra és az 1946-os alkotmány preambulumára is tesz 

utalást, míg politikai rendszere a „két nemzet” akaratának szintézise. Természetesen a szintézise lefedi 

azt  a tényt,  hogy De Gaulle hitt  egy olyan egységes és oszthatatlan nemzetben, amely képes nagy 

dolgokat elérni a  története folyamán (bár pontosan látta,  hogy a francia  társadalom valójában nem 

egységes  és  oszthatatlan,  ami  alapvető  kihívást  jelentett  számára).  Franciaországban  konszenzus 

született az olyan nagy kérdéseket illetően, mint a forradalom, a köztársaság, és de Gaulle óta van egy 

intézményi  keret  is,  amely  elfogadható   szinte  minden  releváns  politikai  szereplőnek.  François 

Mitterrand 1981-es megválasztása óta ezt a szintézist nevezhetjük „köztársasági kompromisszumnak”. 

Franciaországban, a köztársaságnak van egy széles körben elfogadott normatív konnotációja is, mely a 

„közös nemzeti  értékek” szintjén áll.  Ilyen körülmények között  a  „két  nemzet” vitája úgy tűnik,  a 

398 AGULHON, Maurice, „De Gaulle et l'histoire de France”, Vingtième Siècle. Revue d'histoire, No. 53 (Jan.-Mar. 1997), 
pp. 3-12. 

399 FERRO, op. cit., p. 36.
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múltba  vész:  a  Köztársaság  nem  csupán  a  kormányzat  konszenzusos  formája,  hanem  egy  közös 

értékrend, ami a társadalom egészére hatással van (polgári, állami és magánszférára egyaránt)400.

Magyarországon nem létezik hasonló kompromisszum a nemzeti kérdést illetően, s a múltat se 

sikerült lezárni a közös tudás és értelmezés tekintetében sem401. Ami ezen a téren a Fideszt illeti: Fidesz 

inkább szemezget a magyar történelemből, illetve egyes dolgokat kiemel, mint a Szent Koronát, vagy a 

Horthy-rezsimet,  valamint  a  nemzet  eszméjét  is  nagyobb  valószínűséggel  közelíti  meg  saját 

szemszögéből. Az új Alaptörvény preambuluma jó példa erre a történelemszemléletre. Ez a szemlélet 

bizonyos  diktatórikus  korszakokat,  illetve  egész  politikai  hagyományokat  utasít  el  a  magyar 

történelemben.  Ebben  az  értelemben  a  Fidesz  történelemszemlélete  gyökeresen  eltér  a  szintetikus 

Gaulle-i megközelítéstől: nem szintézis, tekintettel arra, hogy egyértelműen állást foglal a „két nemzet” 

vitájában. A Fidesz politikusai ezen túlmenően gyakran nevezik ellenfeleiket árulóknak, vagy vádolják 

azzal  őket,  hogy külföldi  érdekeket  képviselnek402.  (Egyébként  –  különösen  az  ukrajnai  konfliktus 

kitörése  óta  –  sok  kritika  érte  a  Fidesz  Oroszország-politikáját,  ezért  a  Fidesz  diskurzusában  az 

ellenzéki erők által képviselt káros külföldi érdekeken többnyire „Brüsszelt” és Washingtont, illetve a 

fizikailag nehezebben megfogható Soros-hálózatot értik.) Nemcsak a politikusok, hanem a narratívákat 

vizsgáló kutatók is amellett érveltek, hogy a Fidesz 2003-ig használt nemzetfogalma egy olyan fogalom 

volt, amely kizárta azokat, akik nem voltak a Fidesz szavazói. A párt később a „nemzet” szélesebb 

értelmezését alkalmazta annak érdekében, hogy a többi párt fölé emelkedhessen403, ami nyilvánvalóan 

közelebb áll a De Gaulle-i felfogáshoz is.

VII. 11. Fennmaradó kérdések

Az elemzés  során  minden  „feltűnő”  és  „látható”  hasonlóság  egyben  különbségeknek  is  bizonyult, 

egyértelműen kimutatva, hogy az analógia nem jelent azonosságot. Orbán és De Gaulle demokráciával, 

parlamentarizmussal,  népszavazásokkal,  többségi  döntéshozatallal,  minősített  többséget  igénylő 

szavazással  és  legitimációval  kapcsolatos  szemléletének  összehasonlítása  különösen  hasznos  az  új 

magyar politikai rendszer működésének és a Fidesz demokratikus attitűdjeinek jobb megértéséhez.

400 HAZAREESINGH, Sudhir: „'Who Belongs to the French Republic, and to Whom does it Belong?'”. European Journal 
of Political Theory, 2004:3, pp. 473-480, http://ept.sagepub.com/content/3/4/473.extract. 

401 SZABÓ, Ildikó, „Rendszerváltás és nemzeti tematika”, Politikatudományi Szemle, 2005/2., pp. 89-110.
402 Ibid.,  pp. 145-148.
403 SZABÓ, Ildikó, „A nemzet fogalmi konstrukciója a Fidesz diskurzusaiban 1998 és 2006 között”,  Politikatudományi  

Szemle, 2007/3., pp. 129-159.
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A további összehasonlító elemzéseknek négy fontos kérdésre kell összpontosítania. Először is 

egyértelműen definiálnunk kell a rezsimválság fogalmát, fel kell tárnunk a rezsimváltás és a "válság" 

közötti elméleti kapcsolatot, és végül meg kell határoznunk az 1958 előtti Franciaország és a 2010 

előtti  Magyarország  közötti  különbségeket.  Másodszor,  Magyarország  és  Franciaország  politikai 

kultúrája  gyakran  mutat  hasonló  vonásokat  a  gaulle-ista-orbánista  értelmezésen  kívül  is.  Például 

mindkét politikai kultúra üdvözli az erős vezetőket. Ez egy olyan hasonlóság, amelyet részletesen meg 

kell vizsgálni. Harmadszor, mindkét mozgalmat erősebben kell kontextualizálni, főleg összehasonlító 

elemzés esetén: nem szabad megfeledkezni a gaulle-izmus és a republikánus eszme, valamint a Fidesz 

és a magyar konzervatív hagyomány kapcsolatról. Negyedszer, Orbán Viktor Fidesze nem az egyetlen 

mozgalom,  amelyet  a  de  Gaulle-hoz  és  a  gaulle-izmushoz  hasonlíthatunk.  Vladimir  Putyin 

Oroszországát, bár más szempontok szerint gyakran összehasonlítják de Gaulle Franciaországával. A 

gaulle-ista analógia érdekes lehet a fél-elnöki Románia esetében is. Annak magyarázata, hogy a gaulle-

izmus miért olyan népszerű összehasonlítási alap Közép- és Kelet-Európában, egy újabb fontos lépés 

lehet a térség politikai kultúrájának és a gaulle-ista mítosz természetének jobb megértése felé.
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VIII. FÜGGELÉK: HOL VANNAK A MAI GAULLE-ISTÁK?

A jelen  függelék  fő  célja  az,  hogy  bemutassa  azokat  a  köröket,  szervezeteket,  alapítványokat  és 

pártokat,  amelyek  a  kortárs  gaulle-izmus(ok)  kapcsán  szóba  jöhetnek  és  említésre  méltóak404.  A 

következőkben három fő tengely mentén mutatjuk be a kortárs gaulle-izmusok megnyilvánulási tereit: 

1) kutatás és emlékezés, 2) egyesületek és gaulle-ista körök, 3) pártpolitika. A csoportosítás logikája az, 

hogy a napi politikai csatákban kisebb jelentőséggel bíró szereplők felől haladunk a napi belpolitikában 

nagyobb befolyással bíró csoportok felé. Ugyanakkor azt is látni fogjuk (különösen a Charles de Gaulle 

Alapítvány kapcsán), hogy attól még, hogy egy csoport a napi politikai küzdelmekben nem vesz részt, a 

gaulle-izmus életben tartása szempontjából még lehet kiemelt szerepe. A függelék egy olyan elemzéssel 

zárjuk, amely kitér a kortárs gaulle-izmusok különbözőségeire, a gaulle-izmus különböző korszakaiban 

csatlakozottak eltérő nézeteire.

VIII. 1. Kutatás és emlékezés

VIII. 1. a) A Charles de Gaulle Alapítvány

Aki  ma  De  Gaulle-lal  és  a  gaulle-izmussal  akar  Franciaországban  vagy  azon  kívül  foglalkozni, 

elkerülhetetlen, hogy előbb-utóbb kapcsolatba kerüljön a párizsi székhelyű De Gaulle Alapítvánnyal405 

(Fondation Charles de Gaulle, a továbbiakban: FCDG, vagy Alapítvány). Kétségkívül ma a gaulle-ista 

hagyományőrzés, kutatás legfontosabb fóruma ez az intézmény. A tábornok politikai életművét ugyanis 

elsősorban ez az Alapítvány gondozza, és tudományos jelentőségét csak növeli, hogy a gaulle-izmus 

középső,  pártos  korszakának  az  archívuma  kizárólag  a  FCDG  gondozásában  érhető  el.  Másként 

404 A függelék 2014-es állapotokat tükröz, ugyanis alapját részben személyes interjúk képezik, amelyek Párizsban 
készültek 2013 őszén. Számos magát gaulle-istának valló, vagy gaulle-ista szervezetekhez közel álló emberrel 
beszéltünk hosszabban – személyesen vagy e-mailen keresztül –, természetesen anonimitásuk garantálása mellett. A 
sikeres kommunikációk, beszélgetések során számos olyan kis „nyomot” kaptunk, amelyeken detektív módjára 
elindulhattunk. Így állt össze az a kép, amely az alábbiakban az olvasók elé tárul. Köszönet a párizsi Charles de Gaulle 
Alapítványnak, hogy fogadtak, valamint a Balassi Intézet által gondozott Campus Hungary-programnak, hogy lehetővé 
tette a párizsi tartózkodás részbeni finanszírozását.

405 Fondation Charles de Gaulle, http://www.charles-de-gaulle.org/.  
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fogalmazva:  a  FCDG kezeli  (több más  archív anyag mellett)  De Gaulle  negyedik  köztársaság-béli 

pártjának, az RPF-nek az archívumát406, így aki történészként e témával kíván foglalkozni, sok időt fog 

eltölteni  az  Alapítvány  könyvtárában.  A  könyvtár  és  az  Alapítvány  egyébként  az  RPF  egykori 

székházában  található,  a  párizsi  Solférino utcában.  Az  épület  turisztikai  vonzerejét  elsősorban  a 

tábornok – vezetéssel a nagyközönség számára is látogatható – dolgozószobája adja407. Az Alapítvány 

természetesen  rendszeresen  szervez  konferenciákat,  találkozókat,  megemlékezéseket,  továbbá  részt 

vesz  kiállítások  szervezésében408.  Az  Alapítványhoz  nyitott,  csatlakozhatnak  azok  is,  akik  csak 

érdeklődnek a téma iránt:  a csatlakozókat  gyűjtő „baráti  kör” rendszeresen szervez találkozókat  és 

rendezvényeket,  amelyek nemcsak politikai,  hanem szociális  funkciókkal  is  bírnak.  Az Alapítvány 

érdeklődési köre tehát nem korlátozódik a gaulle-izmus egyetlen korszakára sem, ami azt jelenti, hogy 

De Gaulle életművének teljes spektrumával foglalkozik, ideértve a korai katonai karriert, a második 

világháborús és felszabadítói tevékenységet, a negyedik köztársaság és az RPF időszakát, valamint az 

V. köztársaság alapítását és az elnökség éveit is.

A FCDG munkája és megközelítése kétségkívül történeti jellegű: archívum-kezelőként, kvázi-

levéltárként és egy történeti jelentőségű épület tulajdonosaként nem is lehet másmilyen. Az Alapítvány 

tudományos tanácsa, folyóirat-kiadói tevékenysége (gondolva itt az Espoir című folyóiratra) és széles, 

évtizedek  óta  épülő  kapcsolatrendszere  garantálja,  hogy  a  gaulle-izmus  kutatói,  illetve  De  Gaulle 

tisztelői előbb-utóbb bekerüljenek a szervezet „hálójába”. Annál is inkább, mert a gaulle-izmus-kutatás 

is hálózatosodik, csakúgy, mint maga a kutatási téma. Egy érdekes példa: Gaulhore, vagyis Gaullistes – 

hommes et réseaux (Gaullisták – emberek és hálózatok) – ez volt a neve annak a nagy kutatásnak, 

amely 2008 és 2011 között zajlott, és amely azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a második világháború 

utáni  időszak (negyedik  köztársaság),  illetve  az  ötödik  köztársaság kezdeteinek (a  De Gaulle  és  a 

Pompidou-korszaknak)  a  széles  értelemben  vett  gaulle-ista  politikai  elitjét  vizsgálja,  is  az  így 

összegyűjtött anyagot a kutatók és a nagyközönség elé tárja409.

406 Les Archives de la Fondation Charles de Gaulle, http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/documents-et-
ressources/archives.php. (A dolgozat véglegesítésekor az URL már nem elérhető.)

407 Az FCDG szembe-szomszédja egyébként nem más volt egészen 2018-ig, mint a Szocialista Párt, amely a nyolcvanas 
évek elején költözött az utcába, jóval a gaulle-isták után – az Alapítvány dolgozói kérésre egy-két szórakoztató 
anekdotát is megosztottak azzal kapcsolatban, hogy elkötelezett szocialista aktivisták időnként milyen méltatlankodva 
kérték számon az Alapítvány munkatársain, hogy egy jobboldalinak tekintett műhely az ő pártjukkal szembe mert 
költözni.

408 2013 végén a Becsületrend múzeuma mutatott be például időszaki kiállítást a Nemzeti Érdemrend alapításával és főbb 
jellemzőivel kapcsolatban, amelynek összeállításában értesüléseink szerint az Alapítvány is részt vett.

409 Gaulhore – Gaullistes: hommes et réseaux, http://www.gaulhore.fr/. 
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VIII. 1. b) Kiállítások és emlékhelyek

A De Gaulle-i  hagyatékot  a  nagyközönség számára is  látogatható,  elérhető formában öt  fontosabb 

kiállítás és emlékhely mutatja be Franciaországban, és a De Gaulle Alapítványnak többségükhöz van – 

így vagy úgy – köze. Az Alapítvány mindenekelőtt nagyon szoros kapcsolatban áll a nemrég megnyílt, 

Colombey-les-deux-Églises-ben található emlékhellyel, illetve Charles de Gaulle Lille-ben található, 

ma már „múzeumként” szolgáló szülőházával is – sőt, mindkét esetben a szervezésben, összeállításban 

és a finanszírozásban is jelentős mértékben részt vett saját támogatóin keresztül. De lássuk sorban! 

Miközben Colombey-les-deux-Églises amúgy is évtizedek óta egyfajta nemzeti emlékhely, ahol 

a tábornok tisztelői és politikai utódai időről időre feltűntek, sokáig csak a tábornok La Boisserie-nak 

nevezett háza410 volt az egyetlen látogatható elem a sírhelyen és a (lotaringiai) kettős kereszten kívül. 

2008-ban azonban megnyitotta kapuit a kereszt lábánál egy hatalmas, 1600 négyzetméternyi kiállítást 

felvonultató emlékhely, amely a tábornok teljes életművét igyekszik bemutatni, továbbá konferenciák 

és tudományos kutatók fogadására is készen áll411.  Ezzel Colombey-les-deux-Églises-ben már kettő, 

nemcsak idegenforgalmilag, hanem tudományos szempontból is jelentős emlékhely található. 

A harmadik említendő emlékhely a lille-i családi ház, amely immáron szintén látogatható: a De 

Gaulle Alapítvány projektje412. A felújítást és a kiállítást is ők szervezték, és az Alapítványhoz tartozik. 

Negyedszer, szintén az Alapítvány keze munkáját dicséri a Hadsereg Múzeumában található De Gaulle-

kiállítás413, amely azt a célt tűzte ki, hogy az egyébként elsősorban tárgyakat felvonultató múzeumban 

egy  modern,  inkább  információkat  átadó  történeti  emlékhelyet  hozzon  létre.  Egyébként  2008-ban, 

szinte  a  Colombey-les-deux-Églises-ben  található  emlékhellyel  egy  időben  nyílt  meg  a  látogatók 

előtt414.  Az Alapítvány  az  elmúlt  években  Libanonban  is  terjeszkedni  kezdett  különböző  partnerek 

részvételével415.

Végezetül  szükséges  megemlíteni  az  Ellenállás  Múzeumát416,  továbbá  a  Felszabadítási 

410 La Boisserie, la demeure familiale des De Gaulle à Colombey-les-deux-Eglises, http://www.charles-de-gaulle.org/les-
lieux-gaulliens/la-boisserie/. 

411 Le Mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-deux-Eglises, http://www.charles-de-gaulle.org/les-lieux-gaulliens/le-
memorial/. 

412 La maison natale de Charles de Gaulle à Lille, http://www.charles-de-gaulle.org/les-lieux-gaulliens/la-maison-natale-
charles-de-gaulle/  .   

413 L'Historial Charles de Gaulle,http://www.charles-de-gaulle.org/les-lieux-gaulliens/lhistorial/; Historial Charles de 
Gaulle, http://www.musee-armee.fr/collections/les-espaces-du-musee/historial-charles-de-gaulle.html.

414 „Náci bunkerre épült Charles de Gaulle párizsi emlékhelye”, mult-kor.hu, 2008. február 26., 
http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=19827. 

415 L'Institut Charles de Gaulle – Liban, http://www.charles-de-gaulle.org/les-lieux-gaulliens/linstitut-du-liban/. 
416 Musée de la Résistance nationale, http://www.musee-resistance.com/index.php. 
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Érdemrendet és annak múzeumát417. Tekintettel arra, hogy az érdemrendet ma már nem adományozzák, 

és  a  mai  napig  a  tábornok  az  egyetlen  nagymestere  (azaz  halála  után  nem  választottak  utódot  a 

helyére), világos, hogy mennyire kötődik a személyéhez ez az emlékhely is418. 

Összességében a kiállítások és emlékhelyek kapcsán elmondható,  hogy a 2000-es évek első 

évtizede és az ötödik köztársaság 50. születésnapja nagy mértékben növelte a gaulle-ista emlékezés 

színterei számát. Ráadásul olyan emlékhelyekről van szó, amelyekben valós kutatómunka is folyik. 

Végezetül  említsünk  meg  egy  internetes  információs  központot  is,  melyet  a  La  Croix újságírója, 

Laurent de Boissieu gondoz, igaz, a frissítés 2013 óta nem jellemző419.

VIII. 2. Egyesületek és gaulle-ista körök

Amikor  egyesületekről  és  gaulle-ista  körökről  beszélünk,  eljutunk arra  a  pontra,  amikor  jelentősen 

megnő az önbevallás és az öndefiníció jelentősége. Nincs semmilyen hatóság vagy tekintély, amely 

hitelt  érdemlően  igazolhatná,  hogy  ki  „igazi”  gaulle-ista.  Márpedig  jó  néhány  olyan  egyesület  és 

szervezet  létezik,  amely  így  van  úgy  gaulle-istának  tekinti  magát.  Az  alábbiakban  azokról  az 

egyesületekről és körökről beszélünk, természetesen a teljesség igénye nélkül, amelyek a legelőször a 

szemünkbe ötlenek és amelyek így vélhetően a legismertebbek és legfontosabbak. Azt is látnunk kell, 

hogy egyes egyesületek átlóghatnak egy kicsit  (vagy nagyon) a pártpolitikai térbe is,  mint  például 

Michèle Alliot-Marie volt RPR-elnök és miniszter Chêne-je, vagy a nemrég elhunyt Jean Charbonnel 

baloldali  gaulle-istái  (Charbonnel  a  nyolcvanas-kilencvenes  években  egyértelműen a  neogaulle-ista 

RPR gaulle-ista ellenzékeként lépett fel). Így sok szempontból önkényes, de mégis fontos, hogy melyik 

szervezetet  hova  helyezzük,  a  „civilek”,  vagy  a  pártok  közé.  Utóbbiak  belpolitikai  befolyása 

nyilvánvalóan  jelentősebb  lehet,  mint  a  nem  pártosodott,  vagy  pártokkal  jó  viszonyt  nem  ápoló 

szervezeteknek. A közhasznú alapítványoktól és egyesületektől indulunk, hogy a végén megérkezzünk 

azokhoz a szervezetekhez, amelyek így vagy úgy ma is belenyúlnak a pártpolitikai térbe. Azokat a 

szervezeteket  ugyanakkor,  amelyek  egyértelműen  önálló,  független  pártként  lépnek  fel,  politikai 

jelentőségük miatt külön részben tárgyaljuk. 

417 Ordre de la Libération, http://www.ordredelaliberation.fr/. 
418 Le Grand-Maître de l'Ordre, http://www.ordredelaliberation.fr/fr_doc/1_2_maitre.html.  
419 Centre d'Information sur le Gaullisme, http://www.gaullisme.net/. 
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VIII. 2. a) Fondation de la France Libre

Az 1945-ben létrehozott  Szabad  Franciaország Alapítvány nem érdemel  különösebb magyarázatot: 

értelemszerűen  a  második  világháborús  szabad  franciákhoz  kapcsolódó  emlékezéssel  foglalkozik, 

jogállása szerint közhasznú. Az alapítván egy ennek megfelelő negyedéves folyóiratot is fenntart. Hogy 

miként kötődik De Gaulle-hoz, az teljesen egyértelmű: ha a Szabad Franciaországnak létezik jelképe, 

akkor az minden bizonnyal De Gaulle és az ő elhíresült  1940. június 18-i  beszéde.  Az Alapítvány 

honlapja egyébként 2013. november végén egy iszlamista  hacker támadásának esett áldozatául420, de 

természetesen sikerült helyreállítani421. 

VIII. 2. b) Association / Institut Georges Pompidou

Továbblépve a közhasznú egyesületek és alapítványok sorában, a Georges Pompidou-ról elnevezett 

közhasznú  egyesület422 Pompidou  miniszterelnöki  és  elnöki  munkájával,  annak  kutatásával  és  az 

emlékápolással foglalkozik. Tiszteletbeli elnöke Jacques Chirac volt köztársasági elnök. Az Egyesület a 

De  Gaulle  Alapítványhoz  hasonló  tevékenységeket  lát  el:  kutatás,  kiállítások  és  konferenciák 

szervezése,  források  elérhetővé  tétele  és  hagyományápolás.  Az  Egyesület  több,  mint  harminc  éve 

évente odaítéli egy kiemelkedő franciául íródott műnek a Pompidou-díjat is. 

VIII. 2. c) Chaban Aujourd'hui

A Pompidou Egyesülethez hasonló fontosságú, jelentőségű (volt?) a Chaban Aujourd'hui423 (Chaban 

Ma)  nevű  egyesület,  amely  Jacques  Chaban-Delmas  miniszterelnök  hagyatékának  ápolásával 

foglalkozik, gondolva itt különösen az 1969-es „Új társadalom” programra. Ez a program a baloldali 

gaulle-isták számára a mai napig nagyon fontos referenciapont, még akkor is, ha a gyakorlatban nem 

igazán valósult meg. E dolgozat véglegesítésekor ugyanakkor az egyesület honlapja nem elérhető.

Az egyesület  munkája a  2010-es nagy médiafigyelmet  is  kapott,  mivel  látogatást  tett  náluk 

Nicolas  Sarkozy  volt  köztársasági  elnök  és  beszédet  is  mondott  Chabanról,  és  elemzések  szerint 

420 Le site de la Fondation de la France libre piraté par des islamistes, http://www.valeursactuelles.com/societe/le-site-de-
la-fondation-de-la-france-libre-pirate-par-des-islamistes-42193. 

421 France-Libre.net, http://www.france-libre.net/. 
422 Association Georges Pompidou, http://www.georges-pompidou.org/. 
423 Chaban aujourd'hui, http://www.chaban-delmas.com/ (azURL már nem elérhető).
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áttételesen  a  2017-es  elnökválasztásról  is,  noha  nyíltan  természetesen  szót  sem  ejtett 

aktuálpolitikáról424. Chaban néhány híve, köztük felesége nem értékelte Sarkozy látogatását, nem is 

vettek  részt  a  Nemzetgyűlés  épületében rendezett  ebéden425.  Tekintettel  arra,  hogy Sarkozy nem a 

szociális  gaulle-izmus  képviselője,  az  elemzőket  nyilván  érdekelte  a  látogatása  miértje,  a 

tulajdonképpen biztosra vett  politikai visszatéréséről szóló találgatások miatt  is.  Erről azóta tudjuk, 

hogy be is következett: a volt elnök rövid ideig ismét vezette pártját, mielőtt vereséget szenvedett volna 

a mozgalom 2017-es előválasztásán.

VIII. 2. d) Szociális gaulle-isták

A szociális  gaulle-istákkal  kicsit  ellépünk  a  kutatás,  emlékezés  és  közhasznúság  fogalmaitól,  és 

átlépünk az egyértelműen politizált egyesületek világába. 

A szociális gaulle-isták vagy baloldali gaulle-isták egyik kiemelkedő szervezete a  Convention 

des  gaullistes  sociaux  pour  la  Ve  République426 (Szociális  Gaulle-isták  Szövetsége  az  Ötödik 

Köztársaságért). A szervezet elnöke 2014-es haláláig Jean Charbonnel, De Gaulle volt államtitkára és 

Pompidou volt minisztere volt, akit egyébként kétszer is kizártak soraikból a gaulle-ista pártok: egyszer 

az UDR, másodszor pedig a chirac-ista RPR, utóbbi konkrétan (hivatkozási alapként)  azért,  mert  a 

baloldali többséget támogatva nem szavazta meg a Rocard-kormány elleni bizalmatlansági indítványt 

1990-ben  –  ugyanakkor  sokkal  inkább  arról  volt  szó,  hogy  Charbonnel  és  Chirac  viszonya 

meglehetősen feszült volt427.

E baloldali gaulle-ista szervezet egyébként magába olvasztott más kisebb szervezeteket is, így 

egy olyan gaulle-ista szervezetet is, amely 2002-2004 környékén a később még említendő Jean-Pierre 

Chevènement Köztársasági Pólusának is része volt más gaulle-ista szervezetekkel együtt428. A baloldali 

gaulle-isták  saját  bevallásuk  szerint  a  gaulle-izmus  három  központi  elemét  képviselik:  a  nemzeti 
424 LEMARIÉ, Alexandre, „L'hommage de Sarkozy à Chaban, clien d'oeil à 2017”, LeMonde.fr, 2013.november 15., http://

ump.blog.lemonde.fr/2013/11/15/lhommage-de-sarkozy-a-chaban-clin-doeil-a-2017/. 
CLAVEL, Geoffroy, „Sarkozy à l'Assemblée: le retour au bercail en hommage à Chaban-Delmas”, Huffingtonpost.fr, 
2013. november 15., http://www.huffingtonpost.fr/2013/11/15/sarkozy-assemblee-retour-bercail-hommage-chaban-
delmas_n_4279398.html. 

425 BARBIER, Christophe, „Nicolas Sarkozy divise la famille Chaban-Delmas”, Lexpress.fr, 2013. november 20., 
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/nicolas-sarkozy-divise-la-famille-chaban-delmas_1301286.html. 

426 Convention des gaullistes sociaux pour la Ve République, http://www.gaullismesocial.fr/. 
427 POZZI, Jérôme, Jean Charbonnel, Pour l’honneur du gaullisme. Contre-enquête sur un héritage, entretiens avec 

Laurent de Boissieu, Paris, Riveneuve éditions, 2011, 353 p., 2012. március 21., 
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=09&rub=comptes-rendus&item=350. 

428 Union Gaulliste pour une France Républicaine – UGFR, http://www.gaullismesocial.fr/union-gaulliste-pour-une-
france-republicaine.html. 
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függetlenséget,  a  szociális  és  társadalmi  fejlődést,  illetve  az  ötödik  köztársaság  intézményeinek  a 

védelmét  (Charbonnel  az  egyesület  honlapján  található  életrajza  szerint  nagy ellenzője  volt  az  ún. 

együttlakásnak is,  vagyis  annak a helyzetnek,  amikor  az  elnök és  a  miniszterelnök két  különböző 

oldalról  kerül  ki  –  ez  ugyanis  az  alkotmány  írott  szavának  igen,  a  De  Gaulle  által  megálmodott 

szellemének azonban aligha felel meg).

VIII. 2. e) Club Nouveau Siècle

Szintén baloldali gaulle-ista klub a Club Nouveau Siècle429 (kb.: Új Század Klub), amely viszont társult 

tagja lett a neogaulle-ista mozgalmakat és pártokat is magába tömörítő UMP-nek, vagyis a legnagyobb 

jobbközép  politikai  erőnek  Franciaországban  (ma:  republikánusok).  Tevékenysége  egyértelműen 

politikai,  mozgalom-  és  think  tank-szerű:  honlapjukon  számos  anyagot,  javaslatot,  dokumentumot, 

továbbá konferencia-beszámolót olvashatunk.

VIII. 2. f) Chêne

A Club Nouveau Siècle-hez hasonlóan a jobboldal domináns erejéhez kapcsolódó társult egyesület volt 

a Michèle Alliot-Marie volt RPR-elnök és miniszter által 2006-ban életre hívott Chêne, amely azonban 

fenti két társával ellentétben már nem a gaulle-izmus baloldali ágát jeleníti meg, hanem inkább neo-

gaulle-istának tekinthető abban az értelemben, hogy magáénak érzi a chirac-i gaulle-izmust is (Alliot-

Marie elnöke volt a chirac-ista RPR-nek, majd minisztere volt Chirac és Sarkozy elnöksége alatt is). A 

Chêne egyébként mozgalomnak tekinti magát, ami megnehezíti a pontos definiálását, mert egyébként 

egy  UMP-szatelit  minipártról  van  szó,  amely  például  korrekt  elszámolással  tartozik430 a  politika 

finanszírozását  és a  kampányköltéseket  vizsgáló bizottságnak is431.  Ugyanakkor ez nem igazán jött 

össze, az ellenőrzéskor a bizottság nagyon súlyos hiányosságokat talált 2014-ben432.

Alliot-Marie emlékezetes kényszerű lemondása433 után némiképp háttérbe szorult és vonult, de 
429 Club Nouveau Siècle, http://www.club-nouveau-siecle.org/index.php?lng=fr. 
430 MAYAUDON, Noémie, „Cartographie des micro-partis politiques”, Slate.fr, 2010. július 20., http://www.slate.fr/story/

25125/cartographie-des-micro-partis-politiques. 
431 Commission nationale des comptes de campagne et des financements publiques, http://www.cnccfp.fr. 
432 „Actualité Politique "Le Chêne" d'Alliot-Marie épinglé par la Commission des financements politiques”, LePoint.fr, 

2014. január 22., http://www.lepoint.fr/politique/le-chene-d-alliot-marie-epingle-par-la-commission-des-financements-
politiques-22-01-2014-1783155_20.php. 

433 MTI, „Lemondott a francia külügyminiszter”, hvg.hu, 2011. február 27., 
http://hvg.hu/vilag/20110227_lemondott_francia_kulugyminiszter. 
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ez nem jelenti azt,  hogy nincsen tekintélye a jobboldalon (egyébként Alliot-Marie élettársa, Patrick 

Ollier is jelentős befolyással bír a jobboldalon, többek között a nevéhez fűződik a Nemzetgyűlésben 

létrehozott  gaulle-ista  kör).  2016-ban a  jobboldali  előválasztásra  készülve Alliot-Marie  létrehozta a 

Nouvelle France434 nevű minipártját is, ugyanakkor az előválasztáson már nem sikerült elindulnia435. 

VIII. 2. g) Gaulle-ista körök a Szenátusban és a Nemzetgyűlésben

Ugyanis szintén a pártpolitika margóján, de pártpolitikusok részvételével működött a Szenátusban és a 

Nemzetgyűlésben egy-egy gaulle-ista kör. A szenátusi kör 2003-ban jött létre, amely – annak ellenére, 

hogy többségében jobboldali szenátorok a tagjai – 2012-ben vállalt először direkt politikai szerepet 

azzal,  hogy  szenátorok  által  jegyzett  könyvet  jelentetett  meg,  illetve  Nicolas  Sarkozy  melletti 

szavazásra szólított fel. A direktebb szerepvállalás oka a beszámolók szerint az volt, hogy 2011-2014 

között a Szenátusban 50 év után először a baloldal szerzett többséget, a jobboldal pedig ellenzékbe 

szorult436. 2012 nyarán – vagyis már az elvesztett elnökválasztás után – a Nemzetgyűlésben is létrejött 

egy hasonló szervezet, a már említett Patrick Ollier (M. Alliot-Marie élettársa) vezetésével437 . 2014-

ben a  politikai  visszatérését  éppen bejelentő Nicolas Sarkozy is  fontosnak tartotta,  hogy a csoport 

tagjait maga mellé állítsa egy ebéd során438.

VIII. 3. A gaulle-izmus a pártpolitikai térben

Időről időre felmerül a kérdés, hogy pártpolitikai értelemben létezik-e még a gaulle-izmus, és ilyenkor 

általában  az  a  fő  vitatéma,  hogy  az  RPR,  az  UMP,  a  republikánusok,  vagy  egyik-másik  kortárs  

neogaulle-ista politikus megérdemli-e a megtisztelő gaulle-ista jelzőt. Amikor a tábornok élt, nem volt 

nagy jelentősége a kérdésnek. Ugyanakkor De Gaulle utálta a kötött definíciókat, nem is akarta, hogy 

434 Lásd: http://nouvelle-france.fr/. 
435 „Alliot-Marie lance Nouvelle France”, Les Echos, 2016. április 8., 

https://www.lesechos.fr/08/04/2016/LesEchos/22167-009-ECH_alliot-marie-lance-nouvelle-france.htm. 
436 HUET, Sophie, „Sénat: l'amicale gaulliste vote Nicolas Sarkozy”, Lefigaro.fr, 2012. április 25., 

http://elections.lefigaro.fr/presidentielle-2012/2012/04/25/01039-20120425ARTFIG00591-senat-l-amicale-gaulliste-
vote-sarkozy.php. 

437 AFP, „Assemblée: une Amicale gaulliste”, Lefigaro.fr, 2012. július 5., 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/07/05/97001-20120705FILWWW00535-assemblee-une-amicale-gaulliste.php.
Patrick Ollier crée l'Amicale gaulliste de l'Assemblé nationale, http://www.patrick-ollier.com/Patrick-Ollier-cree-l-
Amicale.html. 

438 „Nicolas Sarkozy s'invite chez l'Amicale gaulliste”, Les Echos, 2014. október 29., http://www.lesechos.fr/politique-
societe/politique/0203897764028-nicolas-sarkozy-sinvite-chez-lamicale-gaulliste-1058870.php. 
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írott programja legyen a mozgalomnak, mert az kötötte volna az ő mozgásterét439. Az is közismert, 

hogy a pártokat legalább annyira utálta, mint a kötöttségeket, és ez alól a mögötte álló mozgalmak sem 

képeztek  kivételt  –  nem  véletlen,  hogy  olyan  könnyű  szívvel  engedte  át  a  mozgalom  és  a  párt 

szervezését  miniszterelnökének  és  majdani  utódjának,  Georges  Pompidou-nak  (persze  a  negyedik 

köztársaság RPF-je,  amelyről méltatlanul kevés szó esik,  párt  volt  a javából,  de De Gaulle eredeti 

szándéka  más  volt).  Mindenesetre  mégiscsak  De  Gaulle  maga  volt  az,  aki  –  a  társadalom feletti 

lebegésével, a pártok ilyen-olyan mértékű elutasításával – a lehető legszélesebbre tárta a kapukat, és 

nem engedte beszűkíteni a gaulle-izmus definícióját.  A gaulle-izmus éppen ezért  ma is nagyon sok 

módon definiálható. A De Gaulle-ra explicit módon hivatkozó pártok tele vannak platformokkal, ki 

jobban, ki kevésbé gaulle-ista, és aki pontosan meg tudja mondani, hogy ki mennyire gaulle-ista, az 

általában vagy ön-pozícionálási szándékkal fellépő politikus, vagy egy nagyon szűk definíciót használ. 

Ha több, azonos intézményhez tartozó embert kérdezünk, egységes álláspontot akkor sem fogunk tudni 

prezentálni, mert ők sem értenek egyet mindenben. Talán túlzóan, de összefoglalva: ahány gaulle-ista, 

annyiféle gaulle-izmus.

VIII. 3. a) Union du Peuple Français (UPF)

A pártszerű mozgalmak bemutatását egy viszonylag kicsi, országosan ismert politikai személyiséggel 

nem bíró,  éppen ezért  kis jelentőségű mozgalom említésével kezdjük (nem a jelentőség,  hanem az 

intellektuális  tisztesség okán).  Az  Union du Peuple Français saját  honlapjának tanúsága alapján  4 

kevéssé  ismert  gaulle-ista  és  bonapartista440 mozgalmakat  is  magához  kapcsol441,  és  a  gaulle-ista 

hagyományokhoz  híven  pártokon  és  szekértáborokon  átívelő  erő  kíván  lenni,  a  köztársaság,  a 

szolidaritás, és a függetlenség értékeit a középpontba helyezve.  

VIII. 3. b) Jean-Pierre Chevènement és a Mouvement Républican et 

Citoyen (MRC)

Jean-Pierre Chevènement érdekes szereplője a francia közéletnek – gyakran emlegetik magukat gaulle-

439 GAMBOTTI, op. cit, p. 29.
440 A bonapartisták csatlakozása nem meglepő abban az értelemben, hogy René Rémond-nak a jobboldalról szóló híres 

hármas felosztásában (legitimisták, orléanisták, bonapartisták) a gaulle-izmus a bonapartista hagyományokhoz kötődik.
441 Union du Peuple Français, http://www.union-du-peuple-francais.fr. 
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istáknak valló emberek, mint jó példát – sőt, interjúk során sokan vallották, hogy rá szavaztak 2002-

ben, amikor a nagypárti gaulle-ista „felhozatal” az akkori köztársasági elnök, Jacques Chirac volt. Mint 

említettük, a Charbonnel-féle baloldali gaulle-isták szervezetileg is kötődtek Chevènement  korábbi, 

Pôle républicain mozgalmához. 

Chevènement a maga részéről nem tagadja a gaulle-izmus sokszínűségét, ő inkább De Gaulle 

hívének  és  republikánusnak  vallja  magát442.  Pártja  –  melynek  tiszteletbeli  elnöke  –  Mouvement  

Républicain et Citoyen néven ismert, kifejezetten szuverenista. Annak illusztrálására, hogy egyébként 

mennyire nehéz elhelyezni a pártpolitikai térben ezt a kis pártot / szervezetet, érdemes megemlíteni, 

hogy  2012-ben  az  (uniós  és  gazdaságpolitika  szempontjából  nagyon  sokszínűnek  tekinthető) 

Szocialista Párttal kötött választási megállapodást443, amiből egyébként jó néhány pont – így különösen 

az elhíresült fiskális paktum újratárgyalására vonatkozó ígéret – jól láthatóan nem valósult meg, bár a 

ratifikálás előtt azért sikerült hozzászervezni egy növekedési egyezményt444.

VIII. 3. c) Debout la République / Debout la France

A Debout La France névre frissen átkeresztelt Debout la République a jelenlegi francia palettán talán a 

magát legdirektebb, legexplicitebb módon gaulle-istának tartó párt. Nicolas Dupont-Aignan, egy volt 

RPR-es, majd UMP-s politikus vezeti – nem meglepő módon, hiszen maga a mozgalom éppen az RPR/

UMP  egyik  platformjaként  indult.  A  párt  még  a  Chevènement-féle  MRC-nél  is  szuverenistább 

nézeteket  vall,  kifejezetten  euróellenes,  nyíltan  a  „több  határ”  mellett  kampányol.  Programjában 

megjelenik egy klasszikus gaulle-ista téma, a munkavállalói részvétel. Dupont-Aignan 2012-es elnöki 

programja  egyébként  olyan  pontokat  is  tartalmazott,  mint  az  à  la  carte Európa  (többsebességes 

Európa),  a  Bizottság,  az  Európai  Bíróság,  valamint  az  Európai  Központi  Bank  nemhogy 

visszaszorítása, hanem felszámolása, a NATO integrált katonai struktúrájából történő újbóli kilépés, 

vagy a protekcionizmus, illetve az EDF és a GDF államosítása445.

442 MAZEAU, Céline, Chevènement et le gaullisme: “il reste aujourd'hui un réflexe républicain”, Chevenement.fr, 2010. 
június 19., http://www.chevenement.fr/Chevenement-et-le-gaullisme-Il-reste-aujourd-hui-un-reflexe-
republicain_a969.html.

443 Reprendre en main notre avenir, http://www.mrc-france.org/Reprendre-en-mains-notre-avenir_a310.html. 
444 Renégocier le traité européen en priviliégiant la croissance et l'emploi, et en réorientant le rôle de la BCE, 

http://www.luipresident.fr/engagement/renegocier-traite-europeen-en-privilegiant-croissance-et-lemploi-et-en-
reorientant-role. 

445 A fenti elemek, programpontok – feltehetően a párt névváltoztatása miatt – sajnos e dolgozat véglegesítésekor már nem 
elérhetők. A korábbi fő javaslatok itt voltak megtalálhatók: 37 propositions pour une France libre, http://www.debout-
la-republique.fr/sites/default/files/brochure_37_propositions_web.pdf. 
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A Debout  la  France  a  2017-es  elnökválasztás  során  komolyan  észrevétette  magát,  amikor 

Marine Le Pen a két forduló között  bejelentette,  hogy megválasztása esetén Dupont-Aignan lesz a 

miniszterelnöke. Dupont-Aignan azóta kicsit nagyobb távolságot tart az FN-től. 

VIII. 3. d) Az UMP és a republikánusok gaulle-izmusa

Pártpolitikai szempontból a legérdekesebb kérdés minden megfigyelő számára természetesen az Union 

pour  un  Mouvement  Populaire,  vagyis  az  UMP,  a  jelenlegi  republikánusok,  vagyis  a  legnagyobb 

mérsékelt jobboldali francia ellenzéki párt (a Marine Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés támogatottságban 

ugyanakkor megelőzi a teljes jobboldalt figyelembe véve). A mozalom ugyan 2002-ben jött létre Chirac 

elnöki ambícióinak a támogatására, de azért visszavezethető a története jó sok évtizedre (ideértve az 

olyan  gaulle-ista  és  neogaulle-ista  elődpártokat,  mint  az  UNR/UDR vagy az  RPR).  Az mozgalom 

gaulle-izmusának a kérdése, az ezzel kapcsolatos vita nem a már többször említett Nicolas Sarkozy 

megjelenésével merült fel: sokan már akkor elhagyták a mozgalmat, amikor Jacques Chirac 1974-ben 

Valéry Giscard d'Estaing elnökjelöltsége mellett állt ki Jacques Chaban-Delmas elnökjelöltsége helyett, 

hozzájárulva  ahhoz,  hogy  először  kerülhessen  nem gaulle-ista  az  Élysée-be  az  ötödik  köztársaság 

történetében. 

A  Chirac-korszak  mindennel  együtt  majdnem  harminc  évig  tartott  a  neo-gaulle-izmus 

történetében,  és  ez  nem jelenti  azt,  hogy Chirac  teljesen  le  tudta  volna  gyűrni  a  belső  ellenzékét. 

Emlékezetes például Édouard Balladur 1995-ös elnöki indulása, de Chirac programjairól és politikai 

manővereiről  is  hosszú  elemzéseket  lehetne  írni  (van,  aki  Chirac  tevékenységének  egy  részét  is 

neoliberálisnak tételezi446, az 1986-1988 közötti kormányzását a történettudomány is thatcheri-reagani 

ihletettségűnek tekinti447 – ez azért  fontos,  mert ugyanarról az emberről beszélünk, aki a „szociális 

törésvonal” [fracture sociale] felszámolásának az igényével lépett fel 1995-ben).

Összességében tehát a De Gaulle utáni  gaulle-izmus lehetőségének és értékeinek a kérdése, 

dilemmája  egyáltalán  nem Nicolas  Sarkozy megjelenésével  született  meg,  hanem vagy a  tábornok 

visszavonulásának,  esetleg  halálának  a  pillanatában,  vagy  legkésőbb  1974-ben,  Chaban-Delmas 

választási vereségének a pillanatában készen állt, és azóta is része a neogaulle-izmus életének, nyilván 

úgy,  hogy  erről  minden  politikusnak  megvan  a  maga  véleménye.  A  kutatók  számára  sokkal 

446 Ide sorolható BADOUIN, op.cit., illetve „Plaidoyer néo-liberal de Jacques Chirac”, Nouvelobs.com, 2003. június 25., 
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20030624.OBS2714/plaidoyer-neo-liberal-de-jacques-chirac.html. 

447 Berstein, op. cit.., pp. 458-461.
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kellemesebb a feladat: nekik „csak” a gaulle-izmus definíciós nehézségeivel kell megküzdeni.

A fentiektől függetlenül természetesen a mai republikánusok is elődnek, inspirációnak tekintik 

De Gaulle-t, de még egyszer, nehéz ezt a ragaszkodást és inspirációt igazi tudományos vizsgálatnak 

alávetni.  Mert  megmondhatjuk-e,  hogy  aki  gaulle-istának  mondja  magát,  az  tényleg  az-e? 

Vizsgálhatjuk-e, hogy azok a platformok és programalkotó csoportok, akik önként és expressis verbis 

gaulle-istának  mondják  magukat,  mennyire  azok  (egyébként  a  legutóbb  Christian  Estrosi  nizzai 

polgármester jelentette be, hogy gaulle-ista szervezetet hoz létre, mely a republikánus mzogalmon túl is 

nyitott448)?  Ahogy arra  a  Le Monde egyik  publicisztikája449 rendkívül  találóan  és  nagyon helyesen 

rámutat, gaulle-istának lenni annyi, mint megérteni, hogy a változó körülmények között mi a helyes 

cselekedet (és azt megtenni). Márpedig ha ez igaz, akkor csak a történelem mondhat majd ítéletet a ma 

magukat gaulle-istának vallók nézetei és tettei felett. De akkor sem De Gaulle lesz a prizma, hanem 

Franciaország.

VIII. 3. e) A Front National mint gaulle-ista párt?

Talán meglepő, de a gaulle-ista pártok sorában muszáj megemlítenünk a Nemzeti Frontot, azaz a mai 

Nemzeti Tömörülést (FN / RN). 

Florian Philippot, az FN akkori alelnöke ugyanis 2013 végén azt mondta, hogy az FN gaulle-

ista párt, sőt, egy kampányához fel is használta a gaulle-ista jelképnek számító kettős keresztet .Ez 

természetesen kiváltotta az akkori UMP rosszallását. De mit gondoljon erről a kutató? A már emlegetett 

újságíró,  Laurent  de  Boissieu  a  gaulle-izmus  és  a  Front  National  közötti  néhány  hasonlóság  és 

különbség áttekintése közben arra mutatott rá450, hogy az FN alapítói között nagyjából minden olyan 

szélsőjobboldali  elem megtalálható  volt,  amely  gyűlölte  De  Gaulle-t  (vagy  amit  képviselt),  sőt,  e 

csoportok egy része esetenként kifejezetten De Gaulle életére is tört.  És valóban, a francia Algéria 

hívei, a Titkos Hadsereg Szervezete, vagyis az OAS tagjai, vagy éppen a legitimisták közismerten részt 

448 Francetv.info, „Estrosi annonce la création d'un nouveau mouvement politique entre Républicains "radicalisés" et 
"droite macroniste"”, Francetv.info, 2017. szeptember 12., 
https://www.francetvinfo.fr/politique/les-republicains/estrosi-annonce-la-creation-d-un-nouveau-mouvement-politique-
entre-republicains-radicalises-et-droite-macroniste_2369711.html#xtor=RSS-3. 

449 LE GENDRE, Bertrand, Le gaullisme sans De Gaulle ou l'impossible héritage, Le Monde.fr, 2010. júnus 16., 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/06/16/le-gaullisme-sans-de-gaulle-ou-l-impossible-
heritage_1373726_3232.html. 

450 BOISSIEU, Laurent de, „L'inspiration gaulliste revendiquée par le FN irrite l'UMP”, La-Croix.com., 2013. december 
18., http://www.la-croix.com/Actualite/France/L-inspiration-gaulliste-revendiquee-par-le-FN-irrite-l-UMP-2013-12-18-
1077736. 
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vettek az FN alapításában. Meg kell jegyeznünk, hogy érdekes gondolatkísérlet lenne végigjátszani, 

hogy a „régi” Jean-Marie Le Pen-féle Front National vagy az „új” Marine Le Pen-féle Front National 

gondolatai,  javaslatai  között  találunk-e  több  gaulle-ista  vonást  és  manírt451,  Le  Pen  és  Philippot 

érezhetően gyakrabban hivatkoznak a tábornokra,  sőt,  bizonyos kisebb pártok (például  Philippe de 

Villiers szuverenista mozgalma, vagy Charles Pasqua egykori elvbarátainak egy kisebb mozgalma) Le 

Pen mellé álltak a 2017-es választásra várva 452. Mindenesetre az elemzőket elkezdte foglalkoztatni ez a 

kérdés,  mert  végül  is  a  kérdés  arra  irányul,  hogy 2012 óta  valójában  mennyit  változott  a  francia 

radikális jobboldal természete.

Ráadásul az FN esetében is felmerül a kérdés, joga van-e bárkinek is vitatni az FN esetleges 

önmeghatározását  (a  politikai  ellenfelek  nyilván  megtehetik,  meg  is  teszik,  de  ez  nem az  elemző 

dolga). Boissieu egyébként világosan érzékelteti cikke végén, hogy a legnagyobb probléma mégiscsak 

az, hogy nem tudjuk, mi lenne De Gaulle véleménye a mai Európai Unióról vagy éppen az euróról és 

annak válságáról. Ebben messzemenően egyetérthetünk vele: nincs olyan sikeres gondolatolvasó, aki 

meg tudná mondani, hogy De Gaulle szerint a mai változó körülmények között mi lenne a helyes lépés, 

és az a „helyes lépés” mely párt vagy pártok programjával esne egybe.

VIII. 4. Gaulle-izmusok

Olyan csoportokat köt tehát össze a gaulle-ista vagy a De Gaulle-i gondolat, illetve az arra történő 

hivatkozás (a kettő  nem feltétlenül  ugyanaz),  akikről nem is  gondolnánk.  Ha megkérdezzük, miért 

vallja  valaki  magát  gaulle-istának,  akkor  mást  mondanak  a  második  világháborús  veteránok,  mást 

mondanak  a  negyedik  köztársaság  idején  csatlakozottak,  mást  mondanak  az  ötödik  köztársaság 

építésében részt vevők, és megint mást azok, akik a tábornok halála után csatlakoztak a neogaulle-ista 

mozgalomhoz. De még az egyes csoportokon belül sem biztos, hogy nagy az egyetértés. Beszélhetünk 

451 Érdekesség, hogy a 2017-es elnökválasztás előtt Marie-France Garaud, az egyik legkeményebb Pompidou-hoz és 
Chirachoz kötődő jobboldali tanácsadó úgy vélekedett, hogy Le Pen érzi az állam jelentőségét, és támogatólag 
nyilatkozott a programjáról: „Marie-France Garaud: «Marine Le Pen a le sens de l’Éta  t»”, Polemia.com, 2017. május   
4.,   https://www.polemia.com/marie-france-garaud-marine-le-pen-a-le-sens-de-letat/  . Persze Le Pen szuverenizmusa 
vitatott, van, aki szerint a németekkel szembeni kritikái és a háború alatt Szabad Franciaország internacionalizmusa 
miatt nem is tekinthető gaulle-istának: GROULT, Charles-Henry, „Marine Le Pen est-elle gaulliste ? Le regard d’un 
spécialiste du général de Gaulle”, LeMonde.fr, 2017. június 5., 
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/video/2017/05/06/marine-le-pen-est-elle-gaulliste-le-regard-d-un-
specialiste-du-general-de-gaulle_5123584_4854003.html?xtor=RSS-3208.

452 Erről ír a gaulle-izmus és a lepenizmus összeegyeztetésének a lehetőségeit körbejáró cikkében ORBAN, Franck, „Le 
lepéno-gaullisme:  nouvel avatar du Front National ?”, Language and Nation Crossroads and Connections, Eds. 
BARSTAD, Guri Ellen et al., Waxmann Verlag GmbH, 2016, pp. 53-83.
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tehát  egymással  konkuráló  definíciókról  és  konkuráló  gaulle-ista  csoportokról  is:  világos,  hogy  a 

gaulle-isták néha egymás definícióival sem értenek egyet, és ennek nem egyszer nyilvánosan, hangot is 

adnak. Eközben egyes gaulle-isták szemezgetnek a gaulle-ista hagyatékból, méghozzá teljesen nyíltan 

és  tudatosan.  Egy  második  világháborús  veteránokkal  folytatott  beszélgetés  során  hangzott  el  a 

következő mondat:  „Mi mindannyian  gaulle-isták  vagyunk”.  A beszélők később azt is  hozzátették, 

hogy sokuk számára De Gaulle csak június 18. embere, az elnök De Gaulle-lal ugyanis sok szabad 

francia  nem értett  egyet,  elsősorban Algéria  elengedése  miatt.  Egy másik  beszélgetőtársunk,  aki  a 

hatvanas években csatlakozott a mozgalomhoz, arról beszélt, hogy egyes autoriter tendenciákkal nem 

értett  egyet  De Gaulle  elnöki  politikájában és  bizonyos  gaulle-ista  tradíciók  is  nagyon zavarják  – 

mégsem okozott gondot neki, hogy egyértelműen gaulle-istának vallja magát és hosszan magyarázta, 

hogy mik voltak tudatos csatlakozásának az okai.

Vagyis itt rajzolódik ki világosan, hogy De Gaulle és a gaulle-izmus mindenkinek mást jelent – 

a tábornok hosszú pályája lehetővé teszi, hogy a gaulle-isták csak részben vagy egészben értsenek vele 

egyet.  A fent  ismertetett  szervezetek,  pártok,  alapítványok  és  körök  eltérő  módon  és  mértékben 

hivatkoznak a gaulle-izmusra és De Gaulle-ra, gyakran különböző korszakokat vagy „nagy tetteket” 

emelnek ki a tábornok tevékenységéből, és mint láthattuk, mai politikai jelentőségük is eltérő. A közös 

pont a csatlakozás, az önvallomás, a gaulle-ista címke vállalása, vagy éppen a hagyomány ápolása.
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IX. ÖSSZEFOGLALÁS: A SZUVERENIZMUS ÉS A 

GAULLE-ISTA GONDOLKODÁS ÚJRAÉLEDÉSE?

A jelen értekezésben számos problémát, kérdést vetettünk fel a kortárs politikatudomány fogalmaihoz 

kapcsolódva, azzal a céllal, hogy jobban megérthessük a gaulle-izmus természetét, jelenbeli szerepét. 

Célunk volt,  hogy megvilágítsuk,  milyen mozgástere,  szerepe,  jelentősége  lehet  a  XXI.  században 

Franciaország politikájában, különösen belpolitikájában a gaulle-izmusnak, ennek a speciálisan francia 

ideológiának. Tekintsük most át, hogy milyen válaszokat kaptunk a felvetett problémákra az elemzés 

során!

IX. 1. A gaulle-ista mítosz természete, túlélése és ereje a kortárs 

Franciaországban

A dolgozat  első  fejezetében,  bevezetésében  bemutattuk,  milyen  mértékben  nemzeti  hagyomány  a 

gaulle-izmus. Közvélemény-kutatásokkal illusztráltuk azon kiindulópontunkat, hogy a gaulle-izmus és 

De  Gaulle  nemzeti  mítosznak  számít.  A tábornok  megítélése,  bár  konszenzus  övezi,  valamilyen 

mértékben mégis  mutat  bal-jobb mintázatot,  ami a  neogaulle-izmusok késői  történetével,  a  gaulle-

izmusok jobboldali beágyazottságával magyarázható. Bár a történelmi jelentőségre vonatkozó adatok 

szórnak (kérdésfeltevés, aktuálpolitikai kontextus, sok minden befolyásolhatja és okozhatja ezt),  De 

Gaulle teljesítménye nemcsak a többi elnökhöz mérhető, hanem a történelemhez is – ott viszont a többi  

köztársasági elnök történelmi teljesítménye meg sem közelíti De Gaulle teljesítményének elismertségét 

a megkérdezett franciák körében. 

E kiindulópont magyarázza, hogy hogy a kortárs francia politikában a gaulle-izmus hívószó és 

analógia. Kezdetben (Jacques Chaban-Delmas – Jacques Chirac)  elsősorban a jobboldalon belül merült 

fel a gaulle-ista ortodoxia, a „ki az igazi gaulle-ista?” kérdése, később viszont a politikai elit nagy része 

elkezdte  használni  a  gaulle-izmus  és  a  tábonok  szimbólumait,  a  rá  vonatkozó  hivatkozásokat.  E 

hivatkozások – melyek ma is gyakoriak – bizonyítják, hogy a gaulle-izmusnak van relevanciája a mai 

Franciaországban. 

A dolgozat arra vállalkozott,  hogy a modern politikatudomány néhány fogalmával (karizma, 
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illiberalizmus,  nacionalizmus-patriotizmus)  ütköztetve  a  gaulle-izmus  jelenségét  megkíséreljen 

közelebb kerülni ahhoz a válaszhoz, hogy ez a relevancia milyen természetű. Célunk a többnyire ismert 

tények  újraértelmezése  volt,  különös  tekintettel  azokra  a  kortárs  folyamatokra  figyelve,  amelyek 

Franciaországban  a  pártrendszer  és  az  ideológiai  verseny  természetének  átrajzolásával  járnak, 

járhatnak.

IX. 2. De Gaulle hagyatéka és a gaulle-izmus fogalma

A dolgozat második fejezetében a megértéshez és az olvasáshoz alapvetően szükséges információkat 

biztosítottuk az olvasó számára, továbbá definiáltuk az értekezés tárgyát képező gaulle-izmus fogalmát.

 egy rövid irodalmi áttekintés során áttekintettük azokat a magyar és idegen nyelvű irodalmakat, 

amelyekből De Gaulle életpályája, illetve a gaulle-izmus kapcsán tájékozódni lehet. Felhívtuk a 

figyelmet  a  forrásbőségre,  a  szerzői  szerepek  (megfigyelő,  résztvevő,  kutató  stb.)  gyakori 

keveredésére, valamint arra, hogy érdemes az angolszász szerzők munkáira jelentős mértékben 

támaszkodni, mivel ők vélhetően könnyebben kivonják magukat a francia „nemzeti mitológia” 

súlya alól, mint a francia szerzők.

 Ezután a Charles de Gaulle életpályájának csomópontjait mutattuk röviden be. Felhívtuk arra a 

figyelmet, hogy a De Gaulle-féle gondolkodás nagymértékben támaszkodik olyan történelmi 

vitákra és  eseményekre, mint az első világháború, a harmincas évek védelmi kérdései és vitái, 

az  1940-es  összeomlás,  és annak általa  vélt  intézményes és belpolitikai  okai.  Bemutattuk a 

tábornok történelmi teljesítményét mind a háború alatti és utáni francia pozíciók megszerzése 

terén, mind pedig az 1958-as visszatérés utáni elnöki időszakban. Külön kitértünk arra, hogy 

létezik  a  gaulle-izmusnak  egy  középső,  ritkán  emlegetett  szakasza  (az  ún.  RPF-korszak), 

melynek során  De Gaulle  pártvezértként  lépett  fel.  Bemutattuk  De Gaulle  erőfeszítéseit  az 

ötödik köztársaság alkotmányos rendszerének kialakítása, és annak megszilárdítása érdekében. 

Végül kitértünk az 1968-as diáklázadások jelentőségére, s a tábornok kényszerű-önkéntes 1969-

es visszavonulására.

 A dolgozat  megértéséhez  szükséges  volt  a  neo-gaulle-izmus  történetének  a  felrajzolása  is. 

Bemutattuk Georges Pompidou elnökké válásának körülményeit, a Chaban-Delmas személye 
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körüli vitákat, hangsúlyozva az 1974-es elnökválasztás stratégiai jelentőségét a neo-gaulle-ista 

mozgalom – és személyesen Jacques Chirac – jövője szempontjából. Elemeztük, hogy milyen 

hatással volt a neoliberális reagani-thatcheri korszak az akkor már RPR-nek nevezett neogaulle-

ista párt politikájára, s hogy ez milyen vitákat generált. Hasonló elemzést végeztünk Nicolas 

Sarkozy személye,  illetve politikái kapcsán. Felvetettük azt a kérdést ebben a kontextusban, 

hogy mennyire tekinthető a gaulle-izmus szakpolitikailag kötött gondolkoodásnak, és amellett 

érveltünk,  hogy  a  szakpolitikai  kötöttség  alapvetően  idegen  ettől  a  De  Gaulle-féle 

gondolkodástól.

 Ilyen  előzmények  után  jutottunk  el  a  gaulle-izmus  jelen  értekezés  céljára  történő 

definiálásához.  A lehetséges  értelmezések áttekintése  után (a  tábornok követése,  a  tábornok 

politikái,  bizonyos  felfogás  Franciaországról  és  a  hatalomról,  bonapartizmus,  katonai 

gondolkodás, populizmus) arra jutottunk, hogy a gaulle-izmus nem más, mint a De Gaulle-i 

gondolkodás az életmű egészét tekintve, vagyis a tábornok gondolkodásmódjára utaló fogalom, 

melynek középpontjában a misztikus Franciaország áll, illetve annak nagysága. Vagyis a gaulle-

izmus  egy  speciálisan  francia  nacionalizmus.  Hangsúlyoztuk  ugyanakkor  a  gaulle-izmus 

„ideológiai  ürességét”  is  Stanley  Hoffmann  szavaival  élve.  A gaulle-izmus  fent  ismertetett 

fogalmától  megkülönböztettük  a  gaulle-ista  politika,  a  neogaulle-izmus,  illetve  a  gaulle-

izmusok fogalmát, azt is hangsúlyozva, hogy a gaulle-izmus nem azonos a gaulle-istákkal.

IX. 3. De Gaulle intézményi hagyatéka

Megállapítottuk,  hogy a gaulle-ista mitológiát  megalapozó világháborús „nagy tettek” mellett az V. 

köztársaság  intézményrendszere  a  De  Gaulle-féle  történelmi  teljesítmény  legfontosabb  eleme.  Így 

szükséges  volt  annak  bemutatása,  hogy  hogyan  érte  el  De  Gaulle,  hogy  az  alkotmány,  az  ötödik 

köztársaság berendezkedése ügyében létrejöjjön a ma is létező politikai kompromisszum, illetve hogy 

milyen  kihívások  fenyegetik  napjainkban  az  ötödik  köztársaság  alkotmányára  vonatkozó 

közmegegyezést.

Az elemzés során kiderült, hogy az ötödik köztársaság kialakulása megerősítette azt a Vichy-

kaland által  is  szuggerált  politikai  és  elitkonszenzust,  hogy Franciaország számára a  köztársaság a 

megfelelő berendezkedés, és le kell zárni a monarchia és a köztársaság közötti évszázados, időről időre 
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rendszerváltásokba torkolló harcot. Abban ugyanakkor korábban nem volt megegyezés, hogy  milyen 

legyen  a  köztársaság,  s  a  Charles  de  Gaulle  által  javasolt  szintézis  elsősorban  e  téren  bizonyult 

rendkívül  életképesnek.  Az  ötödik  köztársaság  berendezkedése  ugyanis  egyfajta  szintézis  a 

monarchikus  és  a  köztársasági  elemek  között,  hiszen  megtartja  a  parlamentnek  felelős  kormány 

intézményét,  de  létrehoz  egy  olyan  kvázi-monarchikus  elnöki  hatalmat  is,  amely  diszkrecionális 

jogkörökkel bír, így képes arra, hogy a De Gaulle-féle elgondolásnak megfelelően válság esetén saját 

hatáskörben meghozza a szükséges döntéseket.

Az  elemzés  rámutatott  az  1981-es  mitterrand-i  választási  győzelem  és  hivatalba  lépés 

jelentőségére,  mivel  Mitterrand  elnöki  hatalomgyakorlásával  derült  ki,  hogy az  ellenzék az  ötödik 

köztársaság  rendszerén  belül  hatalomra  tud  kerülni,  s  így  alakult  ki  a  –  józan  belátásra  épülő  – 

elitkompromisszum a jelenlegi  alkotmány működőképességével  és stabilitásával  kapcsolatban. Mint 

kiderült,  a  hatodik  köztársaság  iránti  igény,  illetve  a  hatodik  köztársaság  hívószava  jellegzetes 

ideológiai mintázatot mutat (inkább a baloldalon fordul elő). Ugyanakkor a hatodik köztársaságnak 

nincsen  egységes  és  kiforrott  doktrínája,  vagyis  korlátozottan  tud  kihívást  gyakorolni  a  hatályos 

félelnöki alkotmányra.

IX.  4.  A gaulle-izmus továbbélése Max Weber karizma-elmélete 

tükrében

A dolgozat érdemi tárgyalására rátérve bemutattuk Max Weber karizma-elméletét, majd ezen elmélet 

segítségével vizsgáltuk, hogy miként vált mindennapivá – weberi értelemben – a gaulle-ista karizma. 

Külön  vizsgáltuk  a  gaulle-izmus  viszonyát  a  törvényességhez,  a  rendkívüliséghez,  és  feltettük  a 

kérdést, hogy milyen formában igazolódott be a tábornok karizmája. Az elemzés során kitértünk arra, 

hogy hogyan gondoskodott a tábornok az alkotmánya, illetve a mozgalma túléléséről – utóbbi esetben 

elsősorban  Georges  Pompidou  miniszterelnök  segítségével.  Tisztáztuk  továbbá,  hogy  a  közvetlen 

választásnak köszönhetően 1962 után  elsősorban procedurális-legális  legitimációval  rendelkeznek a 

mindenkori francia elnökök, bár a karizma iránti igény a választópolgárok részéről továbbra is fennáll, 

ez része annak a szerepelvárásnak, amelyet a francia elnökök felé kimondatlanul is megfogalmaznak. 

A fentiek legfontosabb következménye, hogy bár a De Gaulle-i gondolkodásnak volt egy pártok feletti 

igénye, a neogaulle-ista korszakban az elnökök a pártvezetést fenntartották maguknak, és a mindenkori 

legerősebb  pártvezérnek  gyakran  komoly  esélye  volt  arra,  hogy természetes  jelöltnek  tekintsék  az 
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elnökségre.  Ebben  a  fejezetben  tárgyaltuk  azt  is,  hogy  Sudhir  Hazareesingh  friss  kutatásaiból  mit 

tudhatunk  meg  a  gaulle-ista  mítosz-kreálás  hátteréről,  vagyis  arról,  hogy  a  karizma mindennapivá 

válása mennyire volt a karizma mindennapivá változtatása.

IX. 5. Gaulle-izmus és illiberalizmus

Az értekezésben weberi karizma-elmélet után vizsgáltuk a gaulle-izmus viszonyát a Fareed Zakaria 

által  bevezetett  illiberális  demokrácia  fogalommal.  E  fejezetben  elsősorban  a  gaulle-ista  politikai 

praxis, a korábban részletesen bemutatott De Gaulle-i intézményi hagyaték volt érdekes számunkra. 

Kiemeltük, hogy a hatvanas-hetvenes évek demokrácia-indexei és adatbázisai, valamint az a tény, hogy 

Fareed Zakaria  a jakobinus  rezsimet tételezte  az első illiberális  demokráciának, indokolttá teszik a 

kérdésfeltevést.  Az  elemzés  során  rámutattunk,  hogy  a  zakariai  fogalom  és  a  gaulle-ista  rezsim 

ütköztetésekor  a  hasonlóságok  valóban  jelentősek,  így  a  hatvanas  évek  Franciaországa  minden 

bizonnyal  illiberális  demokrciának tekinthető.  Ugyanakkor aláhúztuk,  hogy ennek az elemzésnek a 

fejlődés és a változások irányát is figyelembe kell vennie, hiszen egyes álláspontok szerint az illiberális 

demokrácia állomás is lehet a liberális demokrácia felé vezető úton. Franciaországban értelmezésünk 

szerint  ez  történt:  a  De  Gaulle-korszakban  éppen  a  joguralom  és  a  liberális  alkotmányosság 

szempontjából  történtek  fontos  előrelépések  (például  az  alkotmánybíróság  létrehozása,  ami  a 

parlamenti  szuverenitás  korában  –  tudniillik  La  loi  est  l'expression  de  la  volonté  générale453 – 

elképzelhetetlen  intézmény lett  volna).  Az elemzés mindenesetre  megmagyarázza,  hogy mi az oka 

annak, hogy elsősorban illiberális demokráciákat, vagy az illiberalizmus hívószavát felvállaló politikai 

vezetőket  hasonlítanak  –  a  francia  elnökök  mellett  –  igen  gyakran  a  tábornokhoz  és  politikai 

gyakorlatához.

IX. 6. Patriotizmus, globalizáció, új törésvonalak

A soron következő kérdés arra volt kíváncsi, hogy mekkora a szuverenista, gaulle-ista mítosz kortárs 

jelentősége a bevándorlási válság, a Brexit, és Donald J. Trump amerikai elnökké választása után. Arra 

voltunk kíváncsiak, hogy mi az, ami a gaulle-ista (elsősorban értsd: De Gaulle-i) politikafelfogásból 

453 A törvény az általános akarat megnyilvánulása.
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átmenthető 21. századi, globalizált világ politikájába, mi az, ami a (kortárs) francia politikusok számára 

továbbra is hasznos lehet, vagyis végeredményben mennyire anakronizmus 2018-ban gaulle-izmusról 

beszélni,  önmagunkat  gaulle-istának  nevezni?  Ebben  a  fejezetben  vizsgáltuk  Emmanuel  Macron 

újonnan megválasztott  francia  köztársasági  elnök személyét,  mivel  évtizednyi  kihagyás  után  olyan 

elnök került ismét az Élysée-palotába, aki mandátuma kezdetén láthatóan követni kívánta a De Gaulle-i 

elnöki  szerepfelfogást.  Vizsgáltuk  továbbá,  hogy  a  macroni  „se  nem  jobb,  se  nem  bal”  kísérlet 

mennyiben  hasonlít  a  tábornok  stratégiáira,  milyen  kihívásokkal  kell  szembesülnie.  Foglalkoztunk 

azzal  a  kérdéssel  is,  hogy milyen közös politikai  érdek köti  össze Emmanuel  Macront  Marine  Le 

Pennel az újonnal alakuló, s talán 2017 után a francia politikában dominánssá is váló globális / lokális, 

mobil  /  nem mobil  törésvonal  kapcsán.  Felvázoltuk  ennek  az  új,  globális-lokális  törésvonalnak  a 

természetét, melyet mind Macron, mind pedig Le Pen ki kívánnak építeni és tartóssá kívánnak tenni (és 

amely nemcsak Franciaországban, hanem az egész transzatlanti világban alakulóban van). Felvetettünk 

néhány  szempontot,  amelyek  arra  mutatnak,  hogy  a  szuverenizmus  és  az  újjáéledő  nacionalizmus 

korában  a  De  Gaulle-i  mérsékelt,  pragmatikus  patriotizmus  ismét  aktuális  eszmének  tűnik. 

Emlékeztetőül, a gaulle-izmust, a De Gaulle-i gondolkodást a következőképpen határoztuk meg a jelen 

dolgozatban: „A tábornok gondolkodásmódjára utaló fogalom, melynek középpontjában a misztikus  

Franciaország  áll,  illetve  annak  nagysága.  Vagyis  a  gaulle-izmus  egy  speciálisan  francia  

nacionalizmus.  A  gaulle-izmus  a  patrióta  célok  megvalósítása  érdekében  cselekvőképes  államban,  

politikai vezetésben (leadership) gondolkodik, szakpolitikai preferenciái viszont nincsenek, eszközeiben  

és  megnyilvánulási  formáiban  végtelenül  rugalmas.  E  rugalmasság  azonban  nem öncélú  politikai  

opportunizmus, hanem mindig a haza nagyságát (grandeur) tartja szem előtt, így maga is eszköz”.

IX. 7. A gaulle-izmus kortárs jelentősége

Ez a  tartalmi  nyitottság  és  üresség  teszi  a  vitákat  lehetővé.  De Gaulle-t  és  a  gaulle-izmust  sokan 

sokféleképpen értelmezik. Ki ezt, ki azt tartja valós örökösnek, miközben teljesen egyértelmű, hogy az 

örökségért, mivel értékes, folyik a politikai-intellektuális harc. Mindenki igyekszik kihasítani a maga 

részét belőle, mindenki igyekszik hivatkozni erre az örökségre. S hogy valóban értékes referenciáról 

van szó, azt az is jelzi, hogy mindenki azt vallja, övé az „igazi” tudás erről a hagyományról, a többiek 

kóklerek.  Hagy  utaljunk  itt  ismét  Schlett  István  sokszor  feltett  költői  kérdésére:  mi  az  igazi 
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liberalizmus454? És erre rímelve: mi az igazi gaulle-izmus? 

IX. 8. Esettanulmány és függelék

A  dolgozat  a  továbbiakban  két  kérdéskörben  kívánt  hozzájárulni  a  gaulle-izmussal  kapcsolatos 

tudományos vitákhoz. 

 Egy esettanulmányban vizsgáltuk a széles körben elterjedt – és az érintett által  is tudatosan 

használt,  táplált  –  Orbán  Viktor–De  Gaulle  összehasonlításokat,  a  két  politikus  felfogását, 

stílusát, olyan tényezők alapján (nagyság, antiliberalizmus, antiparlamentarizmus, legitimáció, 

alkotmányozás, történelemszemlélet), amelyek alkalmasak arra, hogy mind a gaulle-ista mítosz 

nemzetközi  jelentőségét,  mind  pedig  a  magyar,  illetve  közép-európai  politika  természetét 

jobban  megértsük.  Az  elemzésben  kiderült,  hogy  az  összehasonlítás  kifejezetten  hasznos, 

amennyiben  finomítja  és  árnyalja  tudásunkat,  mivel  minden  egyes  összehasonlítási  ponton 

kimutathatók érdemi és fontos különbségek is.

 A dolgozat  függelékében  azt  a  kérdést  tettük  fel,  hogy  melyek  azok  a  kutatási  helyek, 

egyesületek, közösségek, illetve pártok, amelyek gaulle-istának tartják magukat, és a 2010-es 

évek  elején  léteztek,  valamiféle  befolyást  gyakoroltak  a  franciaországi  kutatásban, 

gondolkodásban, esetleg pártpolitikában.

Mindenesetre ha igaz az, hogy a XXI. század a nemzeti szuverenitás, identitás megtartása és ápolása 

iránti  igény  feléledésével  indul,  szemben  a  XX.  század  végi  globalizációval,  akkor  a  gaulle-ista, 

pragmatikus, nyitott patriotizmus felélesztése, ezen attitűd alkalmazása gyümölcsöző és előremutató 

dolog lehet. 

A gaulle-izmus egyik legbiztosabb jellemzője a nemzetállamhoz, mint a nemzetközi kapcsolatok és az 

emberi  együttélés  alapvető,  létező  egységéhez  való ragaszkodás,  illetve a  nemzetállam mint  létező 

emberi  közösség  elfogadása.  Nem  véletlen,  hogy  az  elmúlt  években,  évtizedekben  gyakran  a 

szuverenizmus  koncepciójával  azonosították  a  gaulle-izmust,  akkor  is,  amikor  ez  meglehetősen 

leegyszerűsítőnek  tűnt.  Mint  azonban  a  láthattuk,  ezen  túlmenően  a  gaulle-ista  gondolkodásnak 

nincsenek  megkerülhetetlen  tartalmi  elemei,  a  haza  nagyságának  a  célja  és  az  ehhez  szükséges 

454 SCHLETT, István: Mi a konzervativizmus mint politikai pozíció – adott helyen, adott időben?, 
http://www.xxszazadintezet.hu/index.php?011572&d=1.
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pragmatizmus a fő jellemzője.  Úgy tűnik továbbá, a perszonalizálódó modern politikában is szükség 

van nemcsak vezetésre, vezetőkre is, márpedig a De Gaulle-i hagyomány ebben a kérdésben is eligazít 

bennünket. A tábornok személyes integritása nem vonható kétségbe. Életvitele mindig szerény volt, azt 

senki  sem  vitatja,  hogy  tisztességes  ember  volt.  A legenda  szerint  De  Gaulle  keze  sosem  járt  a 

közösben, inkább betett oda, mintsem kivett volna onnan: a legenda (vagy a tudatosan épített mítosz) 

szerint  a  tábornok  nemcsak  fizette  hivatali  lakásának villanyszámláját,  hanem az  általa  létrehozott 

társadalombiztosítástól  sem  igényelt  vissza  pénzt,  s  halálakor  családja  nemhogy  vagyont  nem 

halmozott fel, de segítségre volt szüksége ahhoz, hogy szerény életvitelét megtartva a családi házban 

maradhasson.
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